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Nr Paragraaf of nr 
programma 

Pag Aanpassing of suggestie Antwoord  

1 Algemeen 
 

Hyperlink voorzien naar de website De hyperlink staat vermeld bij elk programma. Geen aanpassing 
nodig. 

2 Algemeen 
 

De fiches bevatten zeer weinig info over het doel van 
de metingen/observaties, en wat de bijdrage zal zijn 
tot de evaluatie per descriptor. Het belang van 
sommige parameters is moeilijk in te schatten op basis 
van deze beperkte informatie.  

De huidige rapportering heeft als doel de monitoring, nl. de 
verzameling van informatie, te beschrijven en dit volgens de 
richtlijnen van de EC. De wijze waarop parameters bij de evaluatie 
gebruikt worden, zal aan bod komen bij de volgende beoordeling. 
Momenteel kunnen we verwijzen naar de rapportering van de 
beoordeling in 2018 (Belgische Staat, 2018a). 

3 Algemeen 
 

Het zou een meerwaarde zijn voor dit document 
indien een overzichtelijke tabel met de doelen criteria, 
parameters en indicatoren per descriptor zou 
opgenomen worden, gelinkt aan de verschillende 
monitoringsstrategieën. Dit vormt een mooie en 
overzichtelijke samenvatting van het document. Deze 
tabel toont ook visueel waar er nog inspanningen 
nodig zouden kunnen zijn, en waar de targets goed 
ingevuld worden. In de tekstbox "inleiding/overzicht 
van het programma" worden deze deels wel, deel niet 
vermeld 

Dank voor deze suggestie. In dit rapport werd geopteerd om de 
informatie verder aan te vullen vanuit de 
monitoringsprogramma's en -strategieën. Bij de rapportering van 
de beoordeling, gebaseerd op de verschillende GES criteria, kan 
een overzicht vanuit de beschrijvende elementen en criteria 
overwogen worden. In de huidige finale rapportering werd 
voornamelijk aandacht besteed aan het verder aanvullen van de 
informatie vanuit de tabellen die de monitoringsprogramma's 
beschrijven, met in het bijzonder het vervolledigen van de 
milieudoelen (criteria, indicatoren, parameters waren al 
systematisch opgenomen). Verder worden milieudoelen 
eveneens gerefereerd vanuit de monitoring strategieën (zie 
https://odnature.naturalsciences.be/msfd/nl/monitoring/2020 ) 
die dan eerder per beschrijvend element een overzicht geven.   

https://odnature.naturalsciences.be/msfd/nl/monitoring/2020


4 Algemeen 
 

Graag gelijke terminologie over de rapporten heen 
gebruiken, bvb milieudoelen (update art 9 & 
10)/milieudoelstellingen  (dit rapport)  

Aanpassingen werden uitgevoerd. 

5 Algemeen 
 

De informatie die in 3.3 per monitoringsprogramma 
gegeven wordt, is van een ongelijk detailniveau (bvb 
uitgebreidheid beschrijving datamanagement), kan dit 
gestroomlijnd worden?  

Aanpassingen werden uitgevoerd. 

6 Algemeen 
 

Doordat de bijdrages van de monitoring aan de criteria 
verspreid zitten over de monitoringsprogramma's , is 
het niet eenvoudig om de totale datastromen voor 
een specifiek criterium/milieudoel (en eventuele 
overlappen, of mogelijke lacunes) te identificeren. Is 
het mogelijk om een samenvattende tabel op te 
nemen ?  

De huidige rapportering betreft de beschrijving van de 
monitoringsprogramma's waardoor data management ook vanuit 
dit standpunt beschreven wordt. De gegevens die voortvloeien 
uit een monitoringsprogramma vormen meestal een 
samenhangende dataset waardoor het ook logisch is dat 
datamanagement op dit niveau gedocumenteerd wordt. De 
milieudoelen en criteria zijn eveneens gedocumenteerd bij elk 
programma. Bij de rapportering van de beoordeling wordt wel 
vanuit criteria/milieudoelen naar de gegevens verwezen. 

7 Algemeen 
 

Is het mogelijk om een overzichtskaart van de 
staalnamelocaties toe te voegen ? 

Een overzicht van al de staalnamelocaties werd niet toegevoegd, 
voor bepaalde monitoringsprogramma's zijn de locaties variabel 
(meerjaarlijkse cycli), nog te definiëren of afhankelijk van 
voorkomen/incidenten. Voor meerdere programma's biedt de 
actualisatie van de initiële beoordeling een goed beeld van de 
staalnamelocaties (Belgische Staat, 2018a). 

8 1,2 4 (KBIN, OD Natuur) Aangepast. 

9 2 4 Instituut voor Landbouw-, Visserij- en 
Voedingsonderzoek (ILVO) 

Aangepast. 

10 3,1 5 door deelname aan de betrokken OSPAR en ICES 
werkgroepen. 

Aangepast. 

11 3,1 5 Er is geen 1 ICES-databank. Bv. ICES-databanken 
DATRAS & DOME 

Aangepast. 



12 3.1 5 In paragraaf 3.4 wordt voor de monitoringsstrategieën 
een overzicht per beschrijvend element … 

Aangepast. 

13 ANSBE-P1-
Birds-1 

6 In het overzicht van het programma wordt vermeld 
dat de gegevens zullen gebruikt worden voor de 
indicator D1.5 (Veranderingen in de dichtheid van 
broedende zeevogels …binnen de beoogde grenzen), 
i.e. criterium 3. In de monitoringsdetails wordt ook 
verwezen naar criterium 2. Kan die link ook geduid 
worden?  

Het monitoringsprogramma levert informatie over de dichtheid 
van broedende zeevogels, wat eveneens bijdraagt aan informatie 
voor de levensvatbaarheid van populaties op lange termijn 
(criterium D1C2). 

14 ANSBE-P2-
Birds-2-at-sea 

8 Zin is niet duidelijk "alleen de huidige monitoring om 
de effecten van de windmolenparken te bestuderen, 
volgt een goede onderzoeksopstelling". Enkel de 
huidige monitoring ?  

Aangepast. 

15 ANSBE-P2-
Birds-2-at-sea 

8 Er wordt het overzicht van het programma 
aangegeven dat de milieudoelstellingen D1.3 en D1.5 
zullen geëvalueerd worden, echter in de 
monitoringsdetails wordt enkel verwezen naar D1C2 
(en niet D1C3 met D1.5) 

Dit programma draagt inderdaad bij aan D1.3 (onder criterium 
D1C2) en niet aan D1.5. Aangepast. 

16 ANSBE-P3-Fish-
1-population 

10 In het overzicht van het programma wordt niet 
aangegeven welke milieudoelstellingen, descriptoren 
of criteria zullen geëvalueerd worden  

De milieudoelen werden toegevoegd. GES criteria waren  
vermeld. 

17 ANSBE-P3-Fish-
1-population 

10 Verduidelijken waarom de mate van intensiteit van 
bemonstering (met boomkortechniek) zo groot dient 
te zijn (33 stations + 62 stations).  

Het aantal stations en de locaties zijn ooit historisch zo bepaald 
om bij te dragen aan de bestandsramingen in de Noordzee. Dit 
staat los van de doelstellingen voor KRMS, maar de informatie die 
hier verzameld wordt kan wel gebruikt worden voor KRMS. Er 
wordt ook niet beperkt tot enkel het Belgisch deel van de 
Noordzee, omdat de evaluatie van de toestand van visbestanden 
enkel nut heeft binnen een gebied waartoe de identiteit van de 
stock (dwz waarbinnen alle genetische uitwisseling plaatsvindt) 
behoort en deze beperkt zich niet tot de landsgrenzen. 



18 ANSBE-P4-
Mammals 

14 Mogelijks kan het ook interessant zijn om akoestische 
gegevens van bruinvissen op te nemen in de 
monitoring. Dergelijke gegevens worden onder meer 
verzameld in het kader van LifeWatch 
(http://lifewatch.be/en/cetacean-passive-acoustic-
network). Of verduidelijken waarom deze gegevens 
geen meerwaarde zouden bieden in een KRMS kader. 

Door middel van PAM is geen kwantitatieve bepaling mogelijk van 
bruinvissen, en de verzamelde data worden niet in internationaal 
gestandaardiseerde monitoringprogramma's opgenomen. 
Dergelijk onderzoek past beter in bvb. de vaststelling van 
verstoring van bruinvissen door een bepaalde activiteit. 

19 ANSBE-P5-
Seabed-
physical 

16 In hoeverre kunnen we hier onderscheiden als we te 
maken hebben met een natuurlijk proces dan wel een 
door menselijk ingrijpen veroorzaakte evolutie? Dit 
lijkt mij een essentieel element in deze beoordeling. 

Na detectie van akoestische veranderingen dienen de oorzaken te 
worden onderzocht, e.g; door verdere terreinverificatie, 
samenbrengen van verschillende datasets, eventueel aangevuld 
met modellering van menselijke drukken. 

20 ANSBE-P5-
Seabed-
physical 

16 Wordt er bij de geografische analyse van de 
menselijke activiteiten rekening gehouden met de 
intensiteit  van deze menselijke activiteiten ?  

Europa vraagt momenteel enkel aanwezigheid/afwezigheid. 
Momenteel zijn vanuit Europese werkgroepen (ICES; EU COM TG 
Seabed) nieuwe aanbevelingen in de maak over hoe intensiteiten 
te verrekenen op een uniforme manier. 

21 ANSBE-P5-
Seabed-
physical 

16 Wordt er bij de geografische analyse van de 
menselijke activiteiten rekening gehouden met de 
potentiële activiteiten (bijvoorbeeld op basis van de 
vergunningen) of met de daadwerkelijke activiteiten ?  

Daadwerkelijke activiteiten worden in kaart gebracht. 

22 ANSBE-P5-
Seabed-
physical 

16 Wordt met fysieke veranderingen zowel fysieke 
verstoring als fysiek verlies bedoeld ? Op welke manier 
wordt een onderscheid gemaakt ?  

De definities in het Art. 8 guidance document werden gevolgd en 
werden in de actualisatie van de initiële beoordeling voor de 
Belgische mariene wateren (Belgische Staat, 2018) verduidelijkt 
(meer detail is voorhanden in de Annex (Kint et al., 2018) dat 
tevens beschikbaar is op de website). Een herziening van de 
definitie van fysisch verlies is voorgesteld door een ICES advies. 
Dit zal wellicht opgenomen worden in de herziening van het Art. 
8 guidance document (EU TG Seabed). 

23 ANSBE-P5-
Seabed-
physical 

16 regel "internationale samenwerking" ontbreekt  Internationale samenwerking staat vermeld bij de inleiding. 



24 ANSBE-P5-
Seabed-
physical 

17 "fysiek verlies van de zeebodem" en "fysieke 
verstoring van de zeebodem" zijn niet verder 
uitgewerkt ?  Worden D6C1 en D6C2 meegenomen ?  

De criteria D6C1 en D6C2 werden toegevoegd. 

25 ANSBE-P6-
Benthos-1-soft-
sediment 

18 Verduidelijking bij de keuze van de stations om de 
milieutoestand in BE wateren te definiëren. Zijn 
baggerloswallen/ zandwinningsgebieden 
representatief voor de algemene milieutoestand in 
een KRMS context? Of worden deze meegenomen 
omdat er een extra impact verwacht wordt? Zal de 
evaluatie van deze gebieden een annex vormen bij de 
analyse van de algemene milieutoestand? 

Deze monitoringsstrategie moet ons toelaten om een evaluatie te 
maken van de D6 criteria gericht op het bepalen van het % van 
een habitat dat niet in GES is, door een fysische verstoring of 
habitat verlies door menselijke activiteiten. Dus we moeten een 
evaluatie maken van "extent of adverse effects" (D6C3; BE via de 
BEQI indicator), waarvoor gerichte monitoring van activiteiten het 
meest nuttig is. Het klopt dat het programma niet alle menselijke 
activiteiten dekt. Maar voor andere algemene large scale 
antropogene drukken zijn er door deze monitoring wel 
additionele data beschikbaar. Dit via de controle stations, die uit 
de directe impact sfeer van de activiteit liggen en bepaalde van 
deze controle stations zijn lange-termijn monitoringspunten die 
representatief zijn voor de benthische habitats. Deze controle 
stations werden toegevoegd in de beschrijving. 

26 ANSBE-P6-
Benthos-1-soft-
sediment 

18 regel "internationale samenwerking" ontbreekt  De relevante informatie was vermeld, werd geherformuleerd in 
het finaal rapport. 

27 ANSBE-P6-
Benthos-1-soft-
sediment 

18 Vermelding van D6C3, maar de geassocieerde targets 
en indicatoren zijn niet vermeld in de 
monitoringsdetails. Kan de link verduidelijkt worden?  

De doelen zijn wel vermeld bij monitoringsdetails en de 
indicatoren zijn vermeld in het hiervoor voorzien veld. Voor 
consistentie werd de informatie over de milieudoelen verplaatst 
naar 'inleiding/overzicht' van het programma'. 

28 ANSBE-P7-
Benthos-2-epi-
fish 

20 Kan verduidelijkt worden of de staalname ter hoogte 
van de baggerstortplaatsen en zandwinningsgebieden 
representatief is voor de effecten van fysieke 
verstoring in het volledige BDNZ  ?  

Inderdaad niet direct mogelijk om hieruit de algemene 
milieutoestand af te leiden, maar dit programma dient vooral 
voor het leveren van data naar verschillende specifieke MSFD 
indicatoren (non-indigeneous species, langlevende soorten, 
visziektes, ...). Het is de activiteiten monitoringsdata (die 
eveneens controle stations omvat) die we hiervoor moeten 
gebruiken, zodat de data éénmaal verzameld kan gebruikt 
worden voor verschillende vraagstellingen (indicatoren). Dit 



programma moet geen algemene milieutoestand analyse 
beantwoorden. De controle stations werden toegevoegd in de 
beschrijving. 

29 ANSBE-P7-
Benthos-2-epi-
fish 

20 Verduidelijking bij de keuze van de stations om de 
milieutoestand in BE wateren te definiëren. Zijn 
baggerloswallen/ zandwinningsgebieden/ 
windmolenparken representatief voor de algemene 
milieutoestand in een KRMS context? In hoeverre zijn 
de geselecteerde gebieden representatief voor de te 
monitoren evoluties in het BDNZ ? Of worden deze 
meegenomen omdat er een extra impact verwacht 
wordt? Zal de evaluatie van deze gebieden een annex 
vormen bij de analyse van de algemene 
milieutoestand? 

Inderdaad niet direct mogelijk om hieruit de algemene 
milieutoestand af te leiden, maar dit programma dient vooral 
voor het leveren van data naar verschillende specifieke MSFD 
indicatoren (non-indigeneous species, langlevende soorten, 
visziektes, ...). Het is de activiteiten monitoringsdata (die 
eveneens controle stations omvat) die we hiervoor moeten 
gebruiken, zodat de data éénmaal verzameld kan gebruikt 
worden voor verschillende vraagstellingen (indicatoren). Dit 
programma moet geen algemene milieutoestand analyse 
beantwoorden. De controle stations werden toegevoegd in de 
beschrijving. 

30 ANSBE-P7-
Benthos-2-epi-
fish 

20 FDI geeft numerieke informatie over de algemene 
ziektestatus van individuele vissen en over temporele 
veranderingen in de ziektestatus van vispopulaties. 
Hoe wordt de FDI, die gebaseerd is op externe 
visziekten als een biologisch effect van contaminatie, 
geïntegreerd in de evaluatie voor D8. Wat is de 
specifieke meerwaarde om FDI op te nemen naast de 
traditionele monitoring in het kader van contaminatie, 
specifiek voor deze KRMS context?   

De FDI wordt meegenomen als algemene 
milieugezondheidsindicator. De hypothese luidt hier dat 
organismen uit een "minder gezonde" leefomgeving, veel 
vatbaarder zijn voor ziektes. We kijken enkel naar externe 
visziekten aangezien dit haalbaar is binnen de lopende 
monitoringsprogramma's (er is geen extra budget is voor 
uitgebreide visziekte monitoring). De evaluatie hiervan dient als 
"early warning", zodat er meer gericht onderzoek/data 
verzameling kan gebeuren indien nodig.  

31 ANSBE-P10-NIS 23 Worden enkel niet-inheemse soorten op harde en 
zachte substraten opgenomen? Wat met de opvolging 
van niet-inheemse soorten in het zeewater/pelagiaal? 

Dit programma beschrijft de monitoring specifiek voor harde 
substraten. Zie monitoringstrategie D2 niet-inheemse soorten 
voor een overzicht. 

32 ANSBE-P10-NIS 23 niet duidelijk wat bedoeld wordt met "soortenlijsten 
blinken uit in voorkomen" 

Aangepast. 

33 ANSBE-P11-
Fish-2-
commercial 

24 In het kader van de KRMS evaluatie, wordt enkel het 
Belgisch deel van de Noordzee beschouwd? Dit is niet 
helemaal duidelijk. Indien er zones buiten het BNZ 

De ICES beoordeling, gebaseerd op data van verschillende 
lidstaten, wordt overgenomen. KRMS verwijst naar de vereisten, 



opgenomen worden, kan dit als een afzonderlijk 
subhoofdstuk gerapporteerd worden?  

waaronder ecologisch relevante schalen, vastgesteld in het kader 
van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid.  

34 ANSBE-P12-
Plankton-1-chla 

28 Hoe worden dezelfde parameters/resultaten met 
twee technieken geïntegreerd? Is het noodzakelijk om 
beide technieken te behouden in de toekomst?  

Bij de verwerking van satellietgegevens zijn in situ gegevens 
noodzakelijk voor kalibratie en validatie. Beide bronnen worden 
geïntegreerd en blijven noodzakelijk. 

35 ANSBE-P15-
Nutrients 

32 De kustwateren en territoriale wateren worden op 
basis van zelfde methode geëvalueerd. Waarom werd 
dit opgesplitst in twee zelfde elementen? Dit zal 
vermoedelijk toch 1 assessment  vormen? 

Dit verschil komt door de rapportagevereisten van de Europese 
Commissie en de bijhorende lijsten van elementen die hiervoor 
voorzien worden. 

36 algemeen 32 Gebruikte afkortingen graag verduidelijken  op een 
centrale plaats in het rapport- JAMP /CEMP/ etc. 
Algemene inleidingen stroomlijnen voor het rapport 

Een lijst met afkortingen werd toegevoegd. 

37 ANSBE-P16-
Hydrography 

33 Laatste zin in inleiding programma : ww ontbreekt Deze vertaalfout werd verbeterd.  

38 ANSBE-P16-
Hydrography 

33 Er wordt verwezen naar de vergunningsprocedure : 
hoe zal worden omgegaan met de impact van 
grootschalige ingrepen buiten BDNZ?  

In de context van milieueffectstudies wordt rekening gehouden 
met cumulatieve effecten en grensoverschrijdende effecten. Zie 
bijvoorbeeld de verwijzingen naar het "Espoo" -verdrag in het 
koninklijk besluit van 9 september 2003 tot vaststelling van de 
regels met betrekking tot de beoordeling van de milieueffecten in 
toepassing van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van 
het milieu.  
(https://odnature.naturalsciences.be/downloads/mumm/windfar
ms/kb_meb_fr_nl.pdf) 

39 ANSBE-P16-
Hydrography 

33 Datamanagement  niet relevant, omwille van het feit 
dat er op dit moment nog geen data zijn?  

Wat betreft de andere descriptoren, de hydrografische 
monitoringgegevens worden uiteraard gearchiveerd bij het BMDC 
en openbaar gemaakt (zie bijvoorbeeld: 
https://metadata.naturalsciences.be/geonetwork/srv/eng/catalo
g.search#/metadata/bmdc.be:dataset:2027) De tekst wordt 
dienovereenkomstig gewijzigd. 

https://odnature.naturalsciences.be/downloads/mumm/windfarms/kb_meb_fr_nl.pdf
https://odnature.naturalsciences.be/downloads/mumm/windfarms/kb_meb_fr_nl.pdf
https://metadata.naturalsciences.be/geonetwork/srv/eng/catalog.search#/metadata/bmdc.be:dataset:2027
https://metadata.naturalsciences.be/geonetwork/srv/eng/catalog.search#/metadata/bmdc.be:dataset:2027


40 ANSBE-P16-
Hydrography 

33 Informatie over descriptor, elementen, GES criteria, 
parameters ontbreken. Hoe zal dit 
monitoringsprogramma bijdragen tot de invulling van 
KRMS verplichtingen? 

De gevraagde informatie is beschikbaar in het document 
betreffende de actualisering van de definitie van goede 
ecologische toestand en de definitie van milieudoelstellingen. 
(Belgische Staat, 2018b; 
https://odnature.naturalsciences.be/downloads/msfd/DCSMM_A
rt9-10_2018_review.pdf). Zoals uitgelegd in BESLUIT (EU) 
2017/848 VAN DE COMMISSIE van 17 mei 2017 (https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32017D0848 
), monitoring moet worden opgevat als een systeem voor 
vroegtijdige waarschuwing met het oog op een versterkte 
monitoring van de schadelijke effecten op de soorten slachtafval 
(D6C5). De criteria en parameters werden toegevoegd via de 
herziene lijsten van waarden. 

41 ANSBE-P17-
Contaminants-
1-sediment 

34 Is een jaarlijkse intensieve monitoring van deze 
traditionele polluenten noodzakelijk? Kunnen er 
minder stalen genomen worden, of minder vaak stalen 
genomen worden? Op die manier kunnen er minder 
analyses uitgevoerd worden, en kan eventueel een 
deel van de middelen besteed worden aan de 
opvolging van emerging contaminants in het BNZ. 

Het aantal sedimentmonsters beperken is moeilijk want deze zijn 
reeds beperkt. Het aantal verschillende analyten geassocieerd 
aan een staal hebben een grotere impact op de prijs dan het 
aantal stalen. De “contaminants of emerging concern” vragen 
doorgaans heel andere technieken en duur analytisch materiaal. 
Bijkomend werden analyses van bijkomende stoffen  uitgevoerd 
in het kader van KRW. 

42 ANSBE-P18-
Contaminants-
2-biota 

36 Wat is de meerwaarde om stalen samen te voegen en 
niet per locatie te analyseren? 

Er worden geen individuen van mosselen van verschillende 
locaties samengevoegd, enkel individuen van dezelfde 
grootteklasse en eenzelfde locatie. Dit werd aangepast in de 
tekst. Voor bot worden wel stalen van verschillende locaties 
samengevoegd. Dit omdat de staalname van bot omwille van zijn 
groter leefgebied representatief is voor een groter gebied (in dit 
geval het Belgisch Deel van de Noordzee), ten opzichte van vb. de 
staalname van mosselen. Het samenvoegen van stalen tot een 
homogeen mengstaal is essentieel om de verschillende 
chemische analyses te kunnen uitvoeren op hetzelfde staal. 

https://odnature.naturalsciences.be/downloads/msfd/DCSMM_Art9-10_2018_review.pdf
https://odnature.naturalsciences.be/downloads/msfd/DCSMM_Art9-10_2018_review.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32017D0848
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32017D0848


43 ANSBE-P19-
Contaminants-
3-water 

38 Implementatie van de WFD verplichtingen inzake PHS 
in overgangswateren en kustwateren zou een extra 
belasting betekenen voor wetenschappers. Alle 
inspanningen inzake het opvolgen van contaminanten 
en polluenten in het kader van MSFD-D8 zouden op 
een geïntegreerde wijze geëvalueerd moeten worden, 
misschien kunnen er aanpassingen vervolgens deze 
extra belasting compenseren. Een afstemming met 
WFD is hierbij inderdaad noodzakelijk.  

Een geïntegreerde evaluatie geniet inderdaad de voorkeur maar 
het wetgevend kader (verschillen in opgelegde normen met 
bijhorende matrices voor verontreinigende stoffen, verschillen in 
groepering van deze stoffen in context van MSFD, KRW en 
OSPAR) maken dit zeer moeilijk. Ook op internationaal niveau 
wordt dit aangekaart. Afstemming wordt zoveel mogelijk 
nagestreefd. 

44 ANSBE-P21-
Contaminants-
5-OiledBirds 

42 Zijn er nog voldoende gestrande zeekoeten om de 
verhouding van de met olie besmeurde zeekoeten 
voldoende wetenschappelijk te evalueren?  

Voorlopig lukt het om vrijwel jaarlijks te evalueren. Indien dat in 
de volgende cyclus niet langer het geval is, zullen jaren worden 
gegroepeerd om dit te voorkomen of zal gebruik worden gemaakt 
van regressietechnieken die rekening houden met het aantal 
gevonden kadavers. 

45 ANSBE-P23-
Contaminants-
ship-pollution 

43 zin is niet duidelijk Aangepast. 

46 ANSBE-P28-
Noise-1-
Impulsive 

49 Hoe zal de impact op biota gekwantificeerd worden, 
en welke biota soorten komen hiervoor in 
aanmerking. Welke indicator, GES criteria en 
parameters worden hier aangeleverd/ingevuld? 

De indicator is deze gedefinieerd door OSPAR. De enige soort 
waarvoor de impact momenteel ingeschat wordt (o.a. in diverse 
onderzoeksprojecten; modellering) is de bruinvis.  

47 ANSBE-P28-
Noise-1-
Impulsive 

49 niet duidelijk op welke manier deze monitoring 
ingepast is in de KRMS monitoring. Verwijzingen naar 
descriptoren, criteria en targets zijn niet opgenomen. 

Sinds enkele jaren is er een register van impulsief 
onderwatergeluid dat wordt beheerd door OSPAR en waarvan de 
gegevens worden gecentraliseerd door ICES. Op regelmatige 
tijdstippen wordt een beoordeling uitgevoerd door ICG_noise van 
OSPAR op basis van de bestaande indicator. Alle informatie is 
beschikbaar op de OSPAR-website. De criteria en parameters 
werden toegevoegd via de herziene lijsten van waarden, evenals 
de milieudoelen. 



48 ANSBE-P29-
Noise-2-
Ambient 

50 hoe past de gekozen frequentie van 78 kHz binnen de 
op regionale basis te ontwikkelen gestandaardiseerde 
methodologie en monitoring?  

Het JOMOPANS-project is een project met als doel geïntegreerde 
monitoring in het Noordzeegebied aan te bieden. In het kader 
van dit project wordt het omgevingsgeluid onder water 
onderzocht tot een frequentie van 20 kHz. De stelling van Niquist 
legt een bemonsteringsfrequentie op die tweemaal de maximale 
te analyseren frequentie is. De eerste bemonsteringsfrequentie 
die beschikbaar is op de geïnstalleerde hardware die voldoet aan 
de stelling van Niquist, is 78125 Hz. 

49 D1 - 
biodiversiteit - 
vissen 

51 Worden hier (zoals bij andere monitoringsstrategieën 
soms het geval is) ook nieuwe technologieën 
geëvalueerd voor deze opvolging (eDNA, nieuwe 
detectie methodes, etc)?  

Af en toe wordt een pilootstudie gedaan om additionele 
methodes uit te testen (maaganalyses, SNPs, eDNA, ...), maar dit 
kadert altijd binnen een afzonderlijk project. Binnen ICES worden 
deze methoden geëvalueerd om eventueel als standaard 
procedure op de surveys toe te passen. 

50 D1 - 
biodiversiteit - 
zoogdieren 

52 Mogelijks kan het ook interessant zijn om akoestische 
gegevens van bruinvissen op te nemen in de 
monitoring. Dergelijke gegevens worden onder meer 
verzameld in het kader van LifeWatch 
(http://lifewatch.be/en/cetacean-passive-acoustic-
network). 

Door middel van PAM is geen kwantitatieve bepaling mogelijk van 
bruinvissen, en de verzamelde data worden niet in internationaal 
gestandaardiseerde monitoringprogramma's opgenomen. 
Dergelijk onderzoek past beter in bvb. de vaststelling van 
verstoring van bruinvissen door een bepaalde activiteit. 

51 D1 - 
biodiversiteit - 
zoogdieren 

52 De abundantie van zeehonden wordt gemonitord, 
maar is niet relevant? Misschien kan dit verduidelijkt 
worden, of gewoon weggelaten uit de strategie.  

De aantallen zeehonden in onze wateren zijn niet relevant 
tegenover de populatie. Voor soorten die voorkomen in lage 
aantallen is een uitgebreide monitoring niet opportuun in het 
kader van de MSFD. De tekst werd verduidelijkt. 

52 Algemeen 53 Gezien er bij meerdere strategieën vermeld wordt dat 
ze afhankelijk zijn van bv. middelen, projecten, ad-how 
waarnemingen etc, hoe wordt dan de continuïteit 
verzekerd in het kader van de KRMS verplichtingen? 
Dit zou moeten verduidelijkt worden, bv. wat zijn de 
core-KRMS taken, en wat is geen prioriteit en kan 
ingevuld worden indien gewenst via projecten.  

Sinds de opstart van de monitoring was het uitgangspunt zo 
efficiënt en optimaal mogelijk gebruik te maken van bestaande 
data en middelen. Metingen geschikt om een evaluatie te 
onderbouwen, werden in kaart gebracht. Hierbij werd, en wordt 
nog steeds, voornamelijk gekeken naar gegevensverzameling op 
langere termijn. De vermelde programma's zijn allen noodzakelijk 
om een beoordeling in het kader van KRMS te kunnen uitvoeren. 
Het is evident dat indien, om één of andere reden, een 
programma stopgezet wordt, acties ondernomen worden om de 

http://lifewatch.be/en/cetacean-passive-acoustic-network
http://lifewatch.be/en/cetacean-passive-acoustic-network


benodigde data te kunnen verzamelen. Verder maakt 
optimalisatie van monitoringsprogramma's deel uit van de 
routine in de cyclus. Bij de herziening vond overleg plaats met de 
verschillende betrokken partijen om de monitoringsinspanningen 
te optimaliseren door o.a. staalnamelocaties zo goed mogelijk af 
te stemmen op de verschillende noden. Een geïntegreerde 
monitoring is en zal het uitgangspunt blijven bij verdere 
ontwikkelingen (zoals uitbreidingen en herzieningen). Als 
aanvulling aan bestaande monitoringsgegevens, kan ook 
bijkomende informatie uit waarnemingen of projecten gebruikt 
worden.  

53 D6 Zeebodem-
integriteit 

54 Vermoedelijk wordt hier naar fysische verstoring 
gekeken, en kan druk vervangen worden door fysische 
verstoring. 

Druk wordt behouden, gezien druk kan leiden tot zowel 
verstoring als verlies (i.e., verlies kan ook ontstaan wanneer zich 
een habitatswijziging (EUNIS level 2) voordoet). 

54 D6 Zeebodem-
integriteit 

54 Indirecte en directe cumulatieve effecten evenals de 
impact interacties zijn van belang door de 
implementatie van EU directives. Het is een grote 
uitdaging, maar kan niet genegeerd worden in het 
kader van KRMS. Welke tijdslijn zou hiervoor voorzien 
worden?  

Deze ontwikkelingen worden van nabij opgevolgd door deelname 
aan regionale en Europese werkgroepen  (ICES werkgroep 
cumulative effects assessment en monitoring, EIHA, ...) maar 
bevinden zich momenteel nog in onderzoeksfase. Hopelijk kan dit 
tegen de volgende cyclus mee in rekening gebracht worden. 

55 D8 Vervuilende 
stoffen 

55 Dit werd al gerapporteerd: organotinverbindingen 
gedetecteerd in mosselen, zie p97 van de herziening 
van de initiële beoordeling.  

Deze rapportage betreft de beschrijving van de monitoring 
waarbij hier het doel is te verduidelijken dat vanuit D8C2 
(effecten) naar gegevens die verzameld zijn onder D8C1 verwezen 
wordt. De tekst is aangepast.  

56 D8 Vervuilende 
stoffen 

55 Er worden geen inspanningen vermeld in het kader 
van emerging contaminants. Is het niet belangrijk hier 
ook zicht op te krijgen?  

Analyseresultaten voor bijkomende stoffen zijn uitgevoerd en 
worden opgenomen in het stroomgebiedsbeheersplan (KRW). 

57 D10 Afval 56 KRMS en OSPAR richten zich op het uit zee 
aangespoeld afval op het strand (vloedlijn). Meer 
correct om dit zo te stellen.  

Nu wordt alle afval, onafgezien van de herkomst (marien, land, 
aangespoeld of niet) gemonitord. 



58 D10 Afval 56 Is deze info up-to-date, of werd de budgetaanvraag 
ondertussen goedgekeurd? 

Dit is de laatste stand van zaken. 

59 D11 
Onderwater-
geluid 

57 Hier worden wel vissen meegenomen. Voor welke 
vissen wordt deze beoordeling uitgevoerd? 

We moeten kijken naar de representatieve soorten voor de 
verschillende OSPAR-landen; in België zijn er in dit stadium geen  
vissen ogenomen https://oap.ospar.org/en/ospar-
assessments/intermediate-assessment-2017/pressures-human-
activities/distribution-reported-impulsive-sounds-sea/ maar er 
zijn wel onderzoeksprojecten geweest waarbij o.a. kabeljauw 
blootgesteld werd aan het geluid veroorzaakt door heien (ILVO). 

60 D11 
Onderwater-
geluid 

57 Er wordt in het programma geen vermelding gemaakt 
van onderwatergeluid in het kader van UXO. Worden 
er geen geluidsmeting onder water uitgevoerd in dit 
kader? Wat zijn de plannen voor de toekomst inzake 
geluidsmetingen & detonatie van UxO?  

Het organiseren van onderwatergeluidsmetingen bij detonatie 
van UxO is niet eenvoudig omdat detonatie vaak dringend is, en 
weersomstandigheden niet altijd optimaal. Bovendien is de 
waarde van de metingen niet steeds groot omdat nooit duidelijk 
is wat de TNT-Eq is van de detonatie. Er is overleg aan de gang 
met de betreffende overheid om maatregelen te nemen bij 
detonatie m.b.t. zeezoogdieren, en metingen worden overwogen. 
De detonaties van UxOs (voorkomen) worden wel opgenomen in 
het OSPAR register van impulsief geluid. 

61 Algemeen 
 

Doorheen de tekst: ikzelf zie liever het woord 
‘frequentie’ dan ‘frekwentie’ (zoals eigenlijk ook 
Vandale online aangeeft). Dus graag overal aanpassen. 

Aangepast. 

62 Algemeen 
 

Doorheen de tekst: er wordt bij elk 
‘monitoringsprogramma’ telkens verwezen naar een 
‘Engelse tekst’ op de website van ODNature. Deze 
hebben we vooralsnog niet ‘deftig’ gecheckt. Geen 
idee of dat nodig is of die vraag nog komt? 

Initieel werd de tekst aangeleverd in het Engels, deze diende dus 
als basis voor de vertaling naar Nederlands en frans. 



63 ANSBE-P3-Fish-
1-
population  en 
ANSBE-P11-
Fish-2-
commercial 

 
Voor de programma’s ANSBE-P3-Fish-1-population  en 
ANSBE-P11-Fish-2-commercial  gaat Loes ervan uit dat 
Karien de tekst verwerkt heeft zoals afgesproken. Dus 
geen opmerkingen als dusdanig. 

De tekst is verder nog wat ingekort, de Franse vertaling bleek te 
lang voor het beschikbare veld. 

64 ANSBE-P6-
Benthos-1-soft-
sediment 

18 p18, bij monitoringsdetails:  beter om ‘bergingsgebied’ 
te vervangen door het woord ‘baggerstortplaats’. 

Aangepast. 

65 ANSBE-P6-
Benthos-1-soft-
sediment 

18 p18, bij monitoringsdetail: beter om de term 
‘uitheemse soorten’ te vervangen door de term ‘niet-
inheemse soorten’. 

Aangepast. 

66 ANSBE-P6-
Benthos-1-soft-
sediment 

18 P18, bij datamanagement: De volgorde aanpassen 
(tekst vervangen door): Data worden gerapporteerd 
en gearchiveerd in EuroOBIS en GBIF via EMODNET-
Biology (www.emodnet-biology.eu) na elke 
vergunningsrapportage periode. De data worden dan 
ook geüpload naar BMDC. 

Aangepast. 

67 ANSBE-P7-
Benthos-2-epi-
fish 

20 p20, in titel en inleiding: de term ‘Epibenthische en 
demersale vissen’ vervangen door ‘Epibenthos en 
demersale vissen’ (epibenthische vissen bestaan niet). 
Dus op 2 plaatsen te corrigeren (ook in de Engelse 
tekst op de website van odnature ‘epibenthic’ 
vervangen door ‘epibenthos’!!) 

Aangepast. 

68 ANSBE-P7-
Benthos-2-epi-
fish 

20 p20, bij monitoringsdetails: de term ‘dumpingzone’ 
vervangen door ‘baggerstortplaats’ (idem als bij de 
parameter ‘benthos-zacht substraat’) 

Aangepast. 

69 ANSBE-P7-
Benthos-2-epi-
fish 

20 p20, bij monitoringsdetails: de term ‘uitheemse 
soorten’ vervangen door ‘niet-inheemse soorten’. 

Aangepast. 

http://www.emodnet-biology.eu/
http://www.emodnet-biology.eu/
http://www.emodnet-biology.eu/
http://www.emodnet-biology.eu/
http://www.emodnet-biology.eu/
http://www.emodnet-biology.eu/


70 ANSBE-P7-
Benthos-2-epi-
fish 

21 p21, bij indicators waar het programma aan bijdraagt: 
Hier is jammer genoeg de verwijzing naar EROD terug 
ingeslopen, terwijl het eigenlijk ‘visziekte bij schar’ is 
(zoals opgegeven in de tekst van  monitoringsdetails). 
EROD bestaat niet meer als milieudoel en is moet dus 
zeker geschrapt worden! En dus vervangen door 
‘visziekte bij schar’ (Ook in de Engelse tekst op ODN-
website!!). Visziektes was target 39 in de MSFD 
rapportage, maar we weten niet welke code het nu in 
dit systeem heeft. 

Aangepast. 

71 ANSBE-P7-
Benthos-2-epi-
fish 

21 p21, bij datamanagement: De volgorde aanpassen 
(tekst vervangen door): Data worden gerapporteerd 
en gearchiveerd in EuroOBIS en GBIF via EMODNET-
Biology (www.emodnet-biology.eu) na elke 
vergunningsrapportage periode. De data worden dan 
ook geüpload naar BMDC. 

Aangepast. 

72 ANSBE-P17-
Contaminants-
1-sediment 

34 p.34, in monitoringsdetails: ‘organotines’ vervangen 
door ‘organotins’. 

De programma's zijn opgesteld a.d.h.v. de officiële tools 
beschikbaar gemaakt door de EEA en voorzien van verschillende 
lijsten van waarden. De lijst van parameters onder 
ecosysteemelementen is enkel beschikbaar in het Engels. 

73 ANSBE-P17-
Contaminants-
1-sediment 

34 p.34, in ecosysteemcomponenten: waarom worden 
Engelse en Nederlandstalige termen door elkaar 
gebruikt, vb. hoofdtekst in het Nederlands, maar 
namen van chemische stoffen in het Engels? 

De programma's zijn opgesteld a.d.h.v. de officiële tools 
beschikbaar gemaakt door de EEA en voorzien van verschillende 
lijsten van waarden. De lijst van parameters onder 
ecosysteemelementen is enkel beschikbaar in het Engels. 

74 ANSBE-P17-
Contaminants-
1-sediment 

34 p34, in ecosysteemcomponenten: ‘diphenyl ethers’ 
dient in 2 woorden te worden geschreven worden in 
het Engels (in het Nederlands ok in 1 woord) 

De programma's zijn opgesteld a.d.h.v. de officiële tools 
beschikbaar gemaakt door de EEA en voorzien van verschillende 
lijsten van waarden. De lijst van parameters onder 
ecosysteemelementen is enkel beschikbaar in het Engels. 

http://www.emodnet-biology.eu/
http://www.emodnet-biology.eu/
http://www.emodnet-biology.eu/
http://www.emodnet-biology.eu/
http://www.emodnet-biology.eu/
http://www.emodnet-biology.eu/


75 ANSBE-P17-
Contaminants-
1-sediment 

34-
37 

p.34-37: voor zware metalen staat er telkens “Mercury 
and its compounds”, “Cadmium and its compounds”, 
“Lead and its compounds”, “Zinc and its compounds”. 
Wat wordt bedoeld met “and its compounds”? Deze 
term is overbodig en verwarrend en dient best 
verwijderd te worden (dus doorheen de tekst op al die 
pagina’s (ook op p40 bij mercury in bird eggs en op 
p44-46) en ook in de Engelse tekst op de ODN-
website). 

Een metaal en zijn verbindingen, om het onderscheid te maken 
met het gedegen metaal en zijn zout(en), ev. in verschillende 
oxidatie-trappen: Cd en Cd2+, Hg0, Hg+ en Hg2+, Zn en Zn2+ en 
de terminologie wordt ook in KRW en KRMS gebruikt, en dus zo in 
de lijst van waarden.   

76 ANSBE-P26-
Litter-2-
seafloor 

47 P47, bij startdatum:  ‘2012’ vervangen door ‘2011’ . Aangepast. 

77 ANSBE-P26-
Litter-2-
seafloor 

47 p.47, bij datamanagement: uploaden naar Datras is 
ondertussen gebeurd en is een continu proces. Dus is 
het onnodig om voor België een uitzondering te 
maken of de specifieke jaren te vermelden. De 
woorden ‘naar verwachting’  en de volgende zin “De 
Belgische afvalgegevens van het BTS zijn momenteel 
beschikbaar in de ICES DATRAS database van 2011-
2017. Meer recente gegevens (BTS 2018-2019) en 
DYFS gegevens (2018-2019) worden voorbereid voor 
het uploaden naar DATRAS.” mogen dus geschrapt 
worden! 

Aangepast. 

78 D10-afval 56 P56, bij D10-afval : blij te zien dat ‘microplastics’-
monitoring hier opgenomen is als potentiele 
parameter/monitoringsprogramma J 

Akkoord met deze opmerking. 

79 
 

58 P58: de officiële benaming van ILVO is ‘Instituut voor 
Landbouw- en Visserijonderzoek’. Dus graag als 
dusdanig vervangen. 

Het werd aangepast naar: Instituut voor Landbouw-, Visserij- en 
Voedingsonderzoek (ILVO) 

80 Algemeen 
 

Natuurpunt vzw, WWF België, Bond Beter Leefmilieu 
en Greenpeace Belgium waarderen de Belgische 
aanpak voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn 

Waarvoor dank. 



Mariene Strategie (KRMS) met heldere verslaggeving 
en transparante raadplegingen. Ook de consistentie 
met andere EU-wetgeving of internationale 
overeenkomsten door het documenteren van relaties 
met andere beleidsovereenkomsten zoals bv. 
Kaderrichtlijn Water, Habitat Richtlijn en het OSPAR 
verdrag, verdient lof. 
De 4 organisaties stelden deze reactie op met als doel 
de monitoringstrategie voor de uitvoering van de 
KRMS te versterken. We starten met enkele algemene 
vragen, waarna we ingaan op de vraag of de 
monitoringsstrategieën zoals vermeld in het 
ontwerpmonitoringsprogramma voldoende informatie 
zullen verzamelen om de realisatie van de 
doelstellingen van de KRMS (art. 9 en 10) te kunnen 
beoordelen. Tot slot gaan we meer gedetailleerd in op 
de specifieke monitoringsprogramma’s. 

81 Algemeen  Welke referentiesituatie wordt genomen om de 
monitoringsresultaten te analyseren? Kan het voor 
sommige monitoringsprogramma’s niet zinvol zijn om 
referentiegebieden te kiezen die gelegen zijn in no-go 
of no-take zones? 

De gekozen referentiesituatie is afhankelijk van de component 
en/of activiteit die opgevolgd wordt. Bepaalde belastende 
factoren hebben echter invloed over heel de zone waardoor een 
referentiegebied niet voorhanden is maar bv. gebeurt op basis 
van modellering van de goede toestand. Voor meer informatie 
over hoe de evaluatie van de toestand wordt uitgevoerd, wordt 
verwezen naar de meest recente beoordeling (Belgische Staat, 
2018a). 

82 Algemeen  Kan er in de monitoringsstrategie ook een algemene 
paragraaf toegevoegd worden over de noodzakelijke 
openbaarheid/raadpleegbaarheid van 
monitoringsresultaten? De openbaarheid van de 
monitoringsresultaten is nu afhankelijk van de 
uitvoerder en/of van de aard van de monitoring. 

Alle monitoringsdata worden publiek toegankelijk gemaakt, 
enerzijds via de metadata-portaal van RBINS 
(http://metadata.naturalsciences.be), anderzijds via onderwerp-
specifieke dataportalen waaraan de monitoringsprogramma's 
gebonden zijn en die per programma vermeld worden. 

http://metadata.naturalsciences.be/


83 Algemeen  Het is niet duidelijk welke procedures gebruikt zullen 
worden indien monitoring aantoont dat 
drempelwaarden overschreden worden en 
onmiddellijke actie nodig is (bv. onderwatergeluid). 
Wordt dit uitgewerkt in het maatregelenprogramma? 

Deze rapportering betreft inderdaad enkel de beschrijving van de 
monitoringsactiviteiten. 

84 Algemeen 
 

Hoe zal de Belgische overheid koppeling voorzien 
tussen monitoring in functie van KRMS en monitoring 
van individuele projecten zoals o.a. 
windmolenparken? 

Sinds de opstart van de monitoring was het uitgangspunt zo 
efficiënt en optimaal mogelijk gebruik te maken van bestaande 
data en middelen. Metingen geschikt om een evaluatie te 
onderbouwen, werden in kaart gebracht. Hierbij werd, en wordt 
nog steeds, voornamelijk gekeken naar gegevensverzameling op 
langere termijn. De vermelde programma's zijn allen noodzakelijk 
om een beoordeling in het kader van KRMS te kunnen uitvoeren. 
Het is evident dat indien, om één of andere reden, een 
programma stopgezet wordt, acties ondernomen worden om de 
benodigde data te kunnen verzamelen. Verder maakt 
optimalisatie van monitoringsprogramma's deel uit van de 
routine in de cyclus. Bij de herziening vond overleg plaats met de 
verschillende betrokken partijen om de monitoringsinspanningen 
te optimaliseren door o.a. staalnamelocaties zo goed mogelijk af 
te stemmen op de verschillende noden. Een geïntegreerde 
monitoring, monitoring van impact en status, is en zal het 
uitgangspunt blijven bij verdere ontwikkelingen (zoals 
uitbreidingen en herzieningen). Verschillende datatsets 
verzameld in het kader van WinMon worden ook opgenomen in 
de KRMS evaluatie. Overleg en regelmatige uitwisseling van 
informatie vinden plaats om ook monitoringsactiviteiten en -
voorwaarden bij toekomstige individuele projecten af te 
stemmen op reeds bestaande monitoring en monitoringsnoden.  



85 Monitorings-
strategie voor 
D1 
‘biodiversiteit’ 

 
De monitoringsstrategie voor D1 ‘biodiversiteit’ is vaak 
afhankelijk van monitoring gebonden aan menselijke 
activiteiten (P3/P11= visserijonderzoek / 
impactmonitoring P6 en P7), hoe zal de Belgische 
overheid ervoor zorgen dat deze afhankelijkheid 
afgebouwd wordt? 

Sinds de opstart van de monitoring was het uitgangspunt zo 
efficiënt en optimaal mogelijk gebruik te maken van bestaande 
data en middelen. Metingen geschikt om een evaluatie te 
onderbouwen, werden in kaart gebracht. Hierbij werd, en wordt 
nog steeds, voornamelijk gekeken naar gegevensverzameling op 
langere termijn. De vermelde programma's zijn allen noodzakelijk 
om een beoordeling in het kader van KRMS te kunnen uitvoeren. 
Het is evident dat indien, om één of andere reden, een 
programma stopgezet wordt, acties ondernomen worden om de 
benodigde data te kunnen verzamelen. Verder maakt 
optimalisatie van monitoringsprogramma's deel uit van de 
routine in de cyclus. Bij de herziening vond overleg plaats met de 
verschillende betrokken partijen om de monitoringsinspanningen 
te optimaliseren door o.a. staalnamelocaties zo goed mogelijk af 
te stemmen op de verschillende noden. Een geïntegreerde 
monitoring, monitoring van impact en status, is en zal het 
uitgangspunt blijven bij verdere ontwikkelingen (zoals 
uitbreidingen en herzieningen). Alle menselijke vergunde 
activiteiten moeten gemonitord worden, dit is een wettelijke 
verplichting. Hierbij worden zowel gegevens verzameld in impact-
zones als in referentiezones die meer representatief zijn voor de 
algemene milieutoestand. 

86 Monitorings-
strategie D1-
vissen 

 
Zal er in monitoringstrategie D1-vissen aandacht 
besteed worden aan  
o De monitoring van soorten die relevant zijn voor het 
monitoren van voedselwebben zoals bvb. 
zandspiering? 
o Monitoring van paling (afgestemd op monitoring 
andere EU-lidstaten) 
o Monitoring van o.a. fint in functie van de 
verplichtingen die voortvloeien uit de Habitatrichtlijn. 

Momenteel zijn er geen milieudoelen met betrekking tot 
zandspiering, paling en fint; en monitoring is bijgevolg niet 
noodzakelijk. De problemen voor paling en fint situeren zich in 
terrestrisch milieu. De mogelijkheid tot opvolging van 
zandspiering én de ontwikkeling van een evaluatiemethode 
hiervoor, zal bekeken worden. 

87 Monitorings-
strategie D3 

 
D3: Doordat visgegevens deels verzameld wordt via 
visserij gebonden onderzoek, hebben externe factoren 
zoals bv. stillegging van de visserij omwille van de 

COVID-19 had een impact op verschillende vormen van 
dataverzameling, dus ook op onafhankelijke staalnames op zee 
die enkel in teamverband uitgevoerd kunnen worden. Dit is niet 



COVID-19 crisis ook gevolgen voor de 
dataverzameling. Kan dit in de toekomst anders 
aangepakt worden? 

eenvoudig, en zoals voor vele activiteiten in de maatschappij 
wordt er continue bekeken hoe werkwijzen aangepast kunnen 
worden.  

88 Monitorings-
strategie D6 

 
D6: Waarom worden de effecten in het verre veld nog 
niet gekwantificeerd, evenmin als de cumulatieve 
effecten? Waarom is hiervoor geen structureel 
initiatief genomen? 

Druk wordt behouden, gezien druk kan leiden tot zowel 
verstoring als verlies (i.e., verlies kan ook ontstaan wanneer zich 
een habitatswijziging (EUNIS level 2) voordoet). 

89 Monitorings-
strategie D1 - 
D3 

 
Monitoring van elasmobranchen is een onderdeel van 
de monitoringsstrategie voor D3 ‘Commercieel 
geëxploiteerde soorten vis en schaal- en schelpdieren’. 
Dit zou echter een onderdeel van de 
monitoringstrategie voor D1 ‘biodiversiteit’ moeten 
zijn. (zie ook opmerking bij ANSBE-P3-Fish-1-
population). Om meer data te verzamelen kan het 
zinvol zijn een citizen-science project op te zetten in 
samenwerking met bv. Sportvisserij Vlaanderen. Het 
Nederlands project shark-a-tag kan inspiratie bieden. 

Beide monitoringprogramma's, met hun specifieke kenmerken, 
dragen bij aan zowel D1 als D3. Het idee om een project zoals 
shark-a-tag uit te werken wordt meegenomen in het 
maatregelenprogramma. 

90 Monitorings-
strategie D10 
afval 

 
Monitoring van microafval is voorzien, afhankelijk van 
de beschikbaarheid en de goedkeuring van het 
budget. Is er een tijdslijn voorzien voor deze 
beslissing? 

De fiche ivm monitoring van micro-afval is doorgegeven aan de 
nieuwe regering maar tot nu toe is er geen respons gekomen. 

91 Monitorings-
strategie  ‘D11 
Energie, 
inclusief 
onderwater-
geluid’ 

 
Monitoringstrategie ‘D11 Energie, inclusief 
onderwatergeluid’: “Er worden geen heiwerken 
verwacht voor de periode 2020-2026”. Hoe zullen de 
nieuwe windmolenparken dan gebouwd worden? 

Nieuwe windparken worden niet verwacht gebouwd te worden 
voor 2026. 



92 Monitorings-
strategie  ‘D11 
Energie, 
inclusief 
onderwater-
geluid’ 

 
Kan er een monitoringsstrategie uitgewerkt worden 
voor onderwatergeluid, die niet enkel gekoppeld is 
aan de windmolenparken maar ook aan o.a. 
scheepvaart en andere geluidsproducerende 
activiteiten op zee? 

Onder deze strategie valt impulsief geluid (P28) en continu 
laagfrequent geluid (P29). Omgevingsgeluid, met o.a. geluid door 
scheepvaart, wordt  gemonitord op een vast meetpunt 
(programma 29). Een lopend onderzoeksproject in regionale 
samenwerking, waarin omgevingsgeluid eveneens gemodelleerd 
wordt, zal mogelijk leiden tot een meer systematische en 
structurele  optimalisatie van de monitoring. Er is een snelle 
evolutie van methodologie en een internationale coördinatie 
geniet de voorkeur. 

93 Monitorings-
strategie D1 

 
Kan er een monitoringstrategie uitgewerkt worden 
voor bijvangst van zeezoogdieren en vogels? Er is niet 
enkel accidentele bijvangst in de (recreatieve) visserij, 
maar dit wordt mogelijks ook een risicofactor in 
toekomstige aquacultuurprojecten (zie ook 
opmerkingen bij ANSBE-P2-Birds-2-at-sea). Daarnaast 
zou het melden van bijvangst van zeezoogdieren 
verplicht moeten worden voor zowel professionele als 
recreatieve vissers, het aanmoedigen 
(p52) alleen zal enkel anekdotische gegevens 
opleveren. 

Er is een monitoringstrategie voor bijvangst van zeezoogdieren, 
zie D1 biodiversiteit - zoogdieren. Het aandeel van Belgische 
warrelnetvissers (1) is verwaarloosbaar t.o.v. warrelnetvisserij 
(>100) in de Zuidelijke Noordzee en Oostelijk kanaal waardoor 
ook haar aandeel van bijvangst van zeezoogdieren en vogels 
verwaarloosbaar is. Een detailopvolging van bijvangst door 
Belgische warrelnetvisserij draagt bijgevolg niet betekenisvol bij 
aan de inschatting hiervan. Het melden van bijvangst van 
zeezoogdieren is een verplichting, maar die wordt bijna nooit 
nageleefd - vandaar dat het naleven van de verplichting 
aangemoedigd wordt. Deze gegevens zijn onvolledig en worden 
momenteel nog niet gebruikt in de KRMS beoordelingen. Bij de 
aanvang van nieuwe activiteiten in het BDNZ worden de noden 
ivm monitoring zorgvuldig bekeken.  

94 ANSBE-P1-
Birds-1-
breeding 

 
geen opmerkingen OK. 

95 ANSBE-P2-
Birds-2-at-sea 

 
Toe te voegen: monitoring bijvangst van zeevogels: 
deze monitoring kan opgenomen worden in de 
uitvoering van het GVB (CFP), meer bepaald de 
visserijcontrole (lopende herziening van de control 
regulation). Het aanbevelen van nieuwe 
monitoringstechnieken zoals camera’s met 
automatische beeldherkenning kan immers een 

Het gebruik van camera's met automatische beeldherkenning 
bevindt zich nog in testfase en het aandeel van Belgische 
warrelnetvissers is verwaarloosbaar t.o.v. warrelnetvisserij in de 
Zuidelijke Noordzee en Oostelijk kanaal (zie ook opmerking 93). 
Bij de aanvang van nieuwe activiteiten in het BDNZ worden de 
noden ivm monitoring zorgvuldig bekeken. 



betrouwbare en een kostenefficiënte bron van data 
opleveren. Daarnaast zal het ook belangrijk zijn de 
incidentele dood van zeevogels in/door nieuwe 
(aquacultuur)projecten op zee te monitoren zodat de 
(nieuwe) infrastructuur aangepast kan worden indien 
nodig. 

96 ANSBE-P2-
Birds-2-at-sea 

206 Op p. 206 van Initiële beoordeling (KRMS Art 8 lid 1a & 
1b) staat de noodzaak vermeld om meer 
gestandaardiseerde monitoring op te zetten voor de 
monitoring van de dichtheid van zeevogels, 
o Waarom worden tellingen uit de lucht niet meer 
vermeld als monitoring voor dichtheid van zeevogels? 
o Hoe zullen dichtheden gemonitord worden? 

1) Er is enkel monitoring van zwarte zee-eenden vanuit de lucht 
en deze wordt vermeld. Andere zeevogels kunnen (nog) niet 
vanuit de lucht worden gemonitord. 2) Er is slechts de monitoring 
die plaatsvindt in het kader van WinMon (monitoring van de 
offshore windparken) en die gegevens zullen worden gebruikt 
voor de evaluatie. 

97 ANSBE-P2-
Birds-2-at-sea 

 
Bij beschrijving ANSBE-P2-Birds-2-at-sea is het niet 
duidelijk wat bedoeld wordt met de ‘daaropvolgende 
doorgangen van en naar de kust naar de 
windmolenparken’. Betreft dit enkel de huidige 
doorgangen of zal er ook in functie van de 
ontwikkeling van de nieuwe windmolenparken 
specifieke monitoring om de impact op zeevogels te 
meten, opgezet worden? 

Deze opmerking betreft geen vraag naar aanpassing van de MSFD 
monitoring gericht op de evaluatie van de milieutoestand, maar 
kadert onmiddellijk in de (nog op te zetten) 
milieuvergunningsaanvragen mbt de nieuwe windmolenparken. 
Tijdens de uitvoering van de MER procedure zal dit aspect 
worden meegenomen en indien noodzakelijk, zal hiertoe een 
monitoringprogramma worden opgezet.  

98 ANSBE-P2-
Birds-2-at-sea 

 
Is er een nood voor en mogelijkheid om naar vaste of 
regelmatig terugkerende monitoringsroutes met een 
goede onderzoeksopstelling te evolueren? 

De nood is er zeker, maar er is geen zicht op de mogelijkheden 
daarvan. 

99 ANSBE-P3-Fish-
1-population 

 
Deze monitoring heeft hoofdzakelijk betrekking op D3 
‘commercieel geëxploiteerde soorten vis…) en minder 
op de opvolging van het beschrijvend element D1 - 
biodiversiteit. Voor de transparantie van het 
monitoringsprogramma, zou het zinvol zijn om een 
onderscheid te maken tussen de monitoring in functie 
van D1 en D3.  
o Het is nodig duidelijkere doelen te bepalen voor de 

Beide monitoringprogramma's, met hun specifieke kenmerken, 
dragen bij aan zowel D1 als D3. Gegevens over alle soorten 
worden verzameld. Deze rapportering betreft de beschrijving van 
monitoringsactiviteiten, milieudoelen zullen worden herzien in 
het kader van de volgende rapportering ivm Artikel 10. 



monitoring van de niet-commerciële vissoorten in 
functie van de criteria vermeld onder D1. 

100 ANSBE-P3-Fish-
1-population 

 
Monitoring van haaien en roggen werd sinds 2018 ook 
onderdeel van DYFS, wat erg positief is. Kunnen er ook 
andere monitoringsprogramma’s opgezet worden om 
elasmobranchen te monitoren zoals bv. citizen science 
projecten met sportvissers en samenwerking met 
vissers voor visserij-afhankelijke monitoring 
(onafhankelijk van ANSBE-P11), in functie van D1? 

Het idee om een project zoals shark-a-tag uit te werken wordt 
meegenomen in het maatregelenprogramma.  

101 ANSBE-P3-Fish-
1-population 

 
Hoe zal de impact van de recreatieve visserij 
gemonitord worden? 

De monitoring van de recreatieve visserij is een maatregel uit het 
bestaande maatregelenprogramma en zal mogelijks om 
behouden worden in het nieuwe maatregelenprogramma. 

102 ANSBE-P4-
Mammals 

14 Schrijffout p14? in de zin ‘schatting van het 
voorkomen op regelmatig gebruikte RUSTplaatsen…’, 
ipv trekplaatsen. 
Ontwikkel citizen science projecten om het aantal 
rustende zeehonden aan onze kust beter in kaart te 
brengen.  

Een citizen science project bestaat en werkt goed; er zijn 
bijkomende bronnen van gegevens, en het is niet opportuun om 
bijkomende projecten op te starten. De schrijffout werd 
verbeterd. 

103 ANSBE-P5-
Seabed-
physical 

 
Uit de initiële beoordeling 2018 (KRMS Art 8 lid 1a & 
1b): Aanbevelingen Centimeter-nauwkeurige 
dieptemetingen zijn nodig om veranderingen in de 
zeebodem met statistische significantie te kunnen 
detecteren. Staalnames en vooral visuele observaties, 
complementair aan multibeam metingen, zijn cruciaal 
om het akoestisch signaal te valideren. Tijd- en 
kostenefficiënte benaderingen dienen verder te 
worden uitgewerkt. In een tijdsreeksanalyse is 
kwaliteitscontrole en relatieve kalibratie van 
multibeam-terugverstrooiingswaarden belangrijk. 
Hierbij is het aangewezen te investeren in 
referentiegebieden met gekende variaties die 
toegankelijk zijn voor verschillende schepen. De KWGS 

Vervolg bij opmerking 104 



zone is een dergelijk gebied (Roche et al., 2018) en zal 
dan ook regelmatig worden opgemeten om natuurlijke 
schommelingen vast te stellen. Dit laat toe om diepte- 
en dB variatie van andere gebieden te evalueren. De 
uiteindelijke koppeling van gedetecteerde 
veranderingen aan natuurlijke versus antropogene 
oorzaken vereist een multidisciplinaire benadering 
met aandacht voor de processen die de veranderingen 
sturen. 

104 ANSBE-P5-
Seabed-
physical 

 
Door het taalgebruik in de tekst is het ‘als leek’ niet 
mogelijk om in te schatten of de voorgestelde 
monitoringstrategie tegemoet komt aan de 
aanbevelingen uit de initiële beoordeling of niet. 
- Kan de Belgische overheid motiveren dat de hier 
voorgestelde monitoringstrategie tegemoet komt aan 
de aanbevelingen zoals vermeld in de initiële 
beoordeling opgesteld in 2018 (KRMS Art 8 lid 1a & 
1b)? 
- Zal er met deze monitoring onderscheid gemaakt 
kunnen worden tussen verzanding van grindbedden 
veroorzaakt door natuurlijke/antropogene oorzaken? 

De opzet van een referentiegebied voor kwaliteitscontrole en 
kalibratie van akoestische metingen is momenteel 
geoperationaliseerd door de Vlaamse Hydrografie en FOD 
Economie Dienst Continentaal Plat; beide zijn autoriteiten op het 
vlak van akoestische metingen. Zie 
https://www.afdelingkust.be/nl/akoestische-referentiezone-
kwinte. Het onderscheid kunnen maken van verzanding, 
veroorzaakt door natuurlijke processen of menselijke activiteiten, 
blijft een heel complexe vraagstelling. Momenteel worden meer 
grindrijke gebieden akoestisch gekarteerd, ook in zones waar er 
relatief weinig menselijke activiteiten plaatsvinden, waardoor 
vergelijkingen mogelijk worden. 

105 ANSBE-P6-
Benthos-1-soft-
sediment 

 
Deze monitoring gebeurt enkel in functie van 
zandwinning en baggerstortplaatsen. Dit is impact 
monitoring en geeft geen volledig overzicht voor het 
inschatten van D5. 

Deze monitoringsstrategie moet ons toelaten om een evaluatie te 
maken van de D6 criteria gericht op het bepalen van het % van 
een habitat dat niet in GES is, door een fysische verstoring of 
habitat verlies door menselijke activiteiten. Dus we moeten een 
evaluatie maken van "extent of adverse effects" (D6C3; BE via de 
BEQI indicator), waarvoor gerichte monitoring van activiteiten het 
meest nuttig is. Het klopt dat het programma niet alle menselijke 
activiteiten dekt. Maar voor andere algemene large scale 
antropogene drukken zijn er door deze monitoring wel 
additionele data beschikbaar. Dit via de controle stations, die uit 
de directe impact sfeer van de activiteit liggen en bepaalde van 
deze controle stations zijn lange-termijn monitoringspunten die 



representatief zijn voor de benthische habitats. Deze controle-
stations werden toegevoegd in de beschrijving. 

106 ANSBE-P6-
Benthos-1-soft-
sediment 

 
Is er een mogelijkheid om naar een 
gestandaardiseerde monitoringsstrategie met een 
periodieke beoordeling van benthische 
gemeenschappen op vaste locaties (eventueel met 
een goede onderzoeksopstelling) te evolueren, 
losgekoppeld van zandwinning en 
baggerstortplaatsen? Hierbij kan voortgebouwd 
worden op de 
langetermijn-monitoringslocaties die momenteel al 
regelmatig worden bemonsterd. 

Zoals in aangehaald in opmerking 105, deze worden wel 
meegenomen en werd toegevoegd in de beschrijving, maar in 
zeer beperkte mate. Anderzijds is dit niet direct nodig volgens de 
EU beoordelingsmethodiek voor D6. 

107 ANSBE-P7-
Benthos-2-epi-
fish 

 
Is deze impactmonitoring geschikt als 
monitoringsmethode voor epibenthische en 
demersale vissen? 

Inderdaad niet direct mogelijk om hieruit de algemene 
milieutoestand af te leiden, maar dit programma dient vooral 
voor het leveren van data naar verschillende specifieke MSFD 
indicatoren (non-indigeneous species, langlevende soorten, 
visziektes, ...). Het is de activiteiten monitoringsdata (die 
eveneens controle stations omvat) die we hiervoor moeten 
gebruiken, zodat de data éénmaal verzameld kan gebruikt 
worden voor verschillende vraagstellingen (indicatoren). Dit 
programma moet geen algemene milieutoestand analyse 
beantwoorden. De controle stations werden toegevoegd in de 
beschrijving. 

108 ANSBE-P7-
Benthos-2-epi-
fish 

 
Is er een mogelijkheid om naar een 
gestandaardiseerde monitoringsstrategie met een 
periodieke beoordeling van benthische 
gemeenschappen op vaste locaties (eventueel met 
een goede onderzoeksopstelling) te evolueren, 
losgekoppeld van zandwinning, baggerstortplaatsen 
en windmolenparken? Men kan een aantal 
langetermijn-monitoringslocaties vastleggen die op 
regelmatige basis worden bemonsterd. 

Er zijn bijkomende data beschikbaar via de controle stations, die 
uit de directe impact sfeer van de activiteit liggen, en waarvan 
een deel eveneens lange-termijn monitoringspunten die 
representatief zijn voor de benthische habitats. 



109 ANSBE-P9-
Benthos-3-
hard-substrate 

 
Is het mogelijk te vermelden welke vaste locaties 
gemonitord worden? 

Er werden vier stations aangeduid in het ‘Northern Exploration 
Area' (overlappend met het gebied aangeduid voor onderzoek 
naar het potentieel voor mariene aggregaatextractie en voor 
bescherming van de zeebodem in het Marien Ruimtelijk Plan 
2020-2026). Bijkomende vaste locaties, waaronder locaties voor 
video transecten, worden momenteel gedefinieerd op basis van 
onderwater-videotesten in de Hinderbanken. Dit werd 
toegevoegd in de beschrijving. 

110 ANSBE-P9-
Benthos-3-
hard-substrate 

 
Is er een referentiegebied aangeduid om de impact 
van menselijke activiteiten te kunnen meenemen in de 
analyse van de resultaten? 

De stand van zaken van de natuurlijke grindbedden is dat het gaat 
om natuurlijke grondstoffen die intensief en historisch zijn 
uitgeput. Een ongerepte status is vrijwel onbekend, maar kan 
worden gereconstrueerd uit baanbrekend onderzoek van Gilson 
en de ecologische en biologische expertise aanwezig bij KBIN. We 
definiëren het noordelijke exploratiegebied als een potentiële 
kandidaat voor habitat dat de pristiene toestand benaderd (de 
karakterisering en erkenning ervan is aan de gang). Binnen de 
Hinderbank zijn namelijk hotspots geïdentificeerd en hun 
toestand staat in verband met hoe de grindbedden in dit gebied 
er mogelijk uit zou kunnen zien. Hierbij moet verder opgemerkt 
worden dat verschillende effecten optreden in verschillende 
gebieden.  

112 ANSBE-P10-NIS 
– niet 
inheemse 
soorten op 
harde 
substraten 

 
Kan hiervoor ook beroep gedaan worden op 
(gevaloriseerde) gegevens die verzameld werden via 
het citizen science portaal www.waarnemingen.be ? 

De data op dit portaal zijn meestal niet systematisch verzameld, 
kunnen niet op een goede wetenschappelijke manier verwerkt 
worden, en/of zijn niet betrouwbaar. 

111 ANSBE-P10-NIS 
– niet 
inheemse 
soorten op 

 
Niet-inheemse soorten komen niet enkel voor op 
harde substraten. Zoals in deze zin aangegeven 
“Aangezien dergelijke soorten vaker voorkomen op 
door de mens gemaakte structuren, zullen deze met 
name het doelwit zijn” komen niet-inheemse soorten 

Niet-inheemse soorten op zachte substraten worden opgevolgd 
via de programma's in ANSBE-P6-Benthos-1-Soft sediment en 
ANSBE-P7-Benthos-2-epi-fish. Zie monitoringsstrategie D2 voor 
een overzicht. 



harde 
substraten 

soms ook voor op zachte substraten. Wordt dit 
enigszins gemonitord en zo ja, op welke manier? 

113 ANSBE-P11-
Fish-2-
commercial – 
visserijafhankel
ijke monitoring 

 
Dit monitoringsprogramma heeft hoofdzakelijk 
betrekking op D3 ‘Commercieel geëxploiteerde 
soorten vis en schaal- en schelpdieren’ en niet op D1, 
zoals vermeld in de tekst. Zie zin ‘ondertussen 
bemonstert de waarnemer de weggegooide fractie 
van de vangst door alle commercieel belangrijke 
soorten te sorteren’. De verwijzingen naar D1 worden 
best verwijderd voor dit monitoringprogramma. 

Dit programma heeft wel degelijk betrekking op D1 met name op 
Incidental bycatch (D1C1). Alle kwetsbare en bedreigde 
diersoorten die tijdens commerciële zeereizen met een 
waarnemer gevonden worden, worden gerapporteerd en daarna 
zo snel mogelijk overboord gezet.  

114 ANSBE-P13-
Plankton-2-
phyto - 
Fytoplankton 

 
Zijn er perspectieven inzake de voortzetting van het 
beschreven monitoringprogramma na 2021? 

Het LifeWatch-project wordt om de 4 jaar gefinancierd. Het 
LifeWatch-project is zojuist goedgekeurd voor de periode 2021-
2024 en zal daarom fytoplanktonmonitoring en 
zoöplanktonmonitoring financieren zoals momenteel beschreven 
in het monitoringprogramma. 

115 ANSBE-P14-
Plankton-3-zoo 
- Zoöplankton 

 
Zijn er voor dit deel van de planktonwaarnemingen 
dan andere budgettaire perspectieven dan voor 
ANSBE-P13-Plankton-2-phyto - Fytoplankton? De 
monitoringsdetails zijn alvast identiek, maar deze 
waarnemingen lopen al langer. 

Deze monitoring is afhankelijk van hetzelfde project als dat 
waarmee "ANSBE-P13-Plankton-2-fyto - Fytoplankton" wordt 
gefinancierd. Het project is goedgekeurd voor de periode 2021-
2024. 

116 ANSBE-P15-
Nutrients 

 
pH is één van de gemeten parameters. Kan er naast 
eutrofiëring ook een gestandaardiseerde 
monitoringsstrategie voorzien worden voor verzuring 
in dit monitoringsprogramma? 

In het kader van KRMS is verzuring niet gespecifieerd als een 
beschrijvend element en een specifieke strategie moet hiervoor 
niet opgesteld worden. pH en gerelateerde parameters (TA, DIC) 
worden wel routinematig opgevolgd in het Belgisch deel van de 
Noordzee en opgenomen in regionale context. 

117 ANSBE-P16-
Hydrography 

 
Is er een gestandaardiseerde monitoringsstrategie die 
de natuurlijke hydrografische omstandigheden 
opvolgt? Hoe kan men anders de significantie en de 
omvang van (permanente) hydrografische 
veranderingen veroorzaakt door menselijke 

Het monitoringprogramma volgt de gestandaardiseerde 
monitoring- en beoordelingsmethoden die zijn gedefinieerd in 
BESLUIT (EU) 2017/848 VAN DE COMMISSIE van 17 mei 2017. Het 
monitoringprogramma voor hydrografie moet worden opgevat 
als een systeem voor vroegtijdige waarschuwing het risico van 
veranderingen in benthische habitats als gevolg van permanente 
veranderingen in hydrografische omstandigheden (invloed van 



activiteiten correct inschatten in een 
milieueffectonderzoek ? 

stroming, golven, temperatuur en zoutgehalte) als gevolg van 
menselijke activiteiten op zee Monitoring wordt uitgevoerd in 
twee fasen. Ten eerste moeten de verwachte veranderingen 
worden gekwantificeerd in het kader van milieueffectstudies 
voorafgaand aan de vergunningverlening. In deze studie moet 
ook rekening worden gehouden met de cumulatieve effecten van 
verschillende activiteiten en transnationale effecten. Als een 
risico wordt geïdentificeerd, moet met dit risico rekening worden 
gehouden bij de beoordeling van de effecten op benthische 
ecosystemen. Ten tweede zal milieumonitoring ter plaatse 
worden uitgevoerd. Aangezien elke activiteit op zee zeer 
verschillende hydrografische effecten kan hebben, bieden we 
geen vooraf gedefinieerd protocol voor monitoring ter plaatse. 
Deze monitoring zal echter altijd een meetfase op T0 (voor 
aanvang van de werkzaamheden) bevatten, die als referentie zal 
dienen bij de analyse van de monitoringmetingen. Deze 
monitoring ter plaatse kan gericht zijn op directe metingen van 
hydrografische condities - bijvoorbeeld - met behulp van 
golfboeien of ADCP's, maar ook op de effecten op benthische 
habitats, bijvoorbeeld door periodieke monitoring van de 
bathymetrie van risicogebieden. Deze monitoring vormt een 
aanvulling op de monitoring van benthische ecosystemen, zoals 
reeds geïmplementeerd voor offshore windparken. 

118 ANSBE-P19-
Contaminants-
3-water 

 
De term “extra belasting” is wat ongelukkig gekozen in 
een officieel nationaal document, zeker gezien het om 
een belangrijke bijdrage gaat om tot een algemeen 
goede milieutoestand te komen in het Belgisch deel 
van de Noordzee: “De KRW zal daarom een belangrijke 
rol gaan spelen op het gebied van toezicht op het 
mariene milieu en zal naar alle waarschijnlijkheid een 
extra belasting betekenen voor de laboratoria en 
wetenschappers die bij dit gebied betrokken zijn”. 

De KRW speelt inderdaad momenteel al een belangrijke rol en 
'extra belasting' refereert hier naar de analytische uitdaging om in 
zeewater een reeks stoffen (waarvan vele hydrofoob) van 
hoofdzakelijk terrestrische oorsprong te kwantificeren én te 
evalueren t.o.v. de milieukwaliteitsnormen. De tekst werd 
aangepast. 



119 ANSBE-P20-
Contaminants-
4-birdeggs 

 
Gechloreerde koolwaterstoffen en zware metalen in 
eieren van zeevogels: Is er een reden waarom men 
enkel de eieren van gewone stern (Sterna hirundo) 
onderzoekt? 

Ja. Deze soort wordt ook in verschillende andere Noordzeelanden 
gebruikt als indicatorsoort omwille van het feit dat dit een 
toppredator en een "income breeder" is. De gegevens zijn aldus 
vergelijkbaar met die in andere landen.   

120 ANSBE-P21-
Contaminants-
5-OiledBirds 

 
Monitoring van gestrande zeevogels: Is er een reden 
waarom men enkel de besmeurde zeekoeten (Uria 
aalge) onderzoekt? 

Zeekoeten komen in grote aantallen voor in de Noordzee en zijn 
zeer gevoelig voor olieverontreiniging. De zeekoet wordt gebruikt 
als indicatorsoort door OSPAR. Zie ook Belgische Staat, 2018. 
Actualisatie van de initiële beoordeling voor de Belgische mariene 
wateren. Kaderrichtlijn Mariene Strategie – Art 8 lid 1a & 1b. 
BMM, Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van 
de Voedselketen en Leefmilieu, Brussel, België, 243 pp.  

121 ANSBE-P23-
Contaminants-
ship-pollution 

 
Luchtonderzoek van opzettelijke en accidentele 
mariene verontreiniging door schepen: België (BMM) 
is taakleider voor het bespreken van een 
gemeenschappelijk regionaal begrip en aanpak op 
Bonn-Overeenkomst en OSPAR-niveau met betrekking 
tot D8C4 over monitoring van het effect na 
significante incidenten van significante acute 
vervuiling. Wat dient verstaan te worden onder 
regionaal begrip en aanpak? Is hier documentatie over 
beschikbaar? 

Een ‘regionaal begrip’ betreft eerst en vooral een regionaal 
gedragen betekenis van de term ‘significant acute pollution’. De 
ernst van een verontreiniging hangt af van verschillende factoren, 
naast volume, zowel mbt de aard van de geloosde stof (vb. 
persistent of vluchtig? toxiciteit? verwering/gedrag?), de 
weersomstandigheden, de ruimtelijke en seizoenale 
kwetsbaarheid van het geïmpacteerde of bedreigde gebied, enz. 
Het Bonn Akkoord is hierop momenteel in overleg met JRC/EC, en 
met andere regionale akkoorden zoals HELCOM. In 2e instantie 
vindt momenteel een discussie plaats tussen Bonn Akkoord en 
OSPAR inzake de verplichting tot monitoring & assessment van 
significant acute pollution onder D8C3 met als doel een uniforme 
benadering. België trekt deze discussie binnen BA/OSPAR omdat 
wij het laatste geval van ‘significant acute pollution’ kenden en 
rapporteerden in Europa, nl. met het Flinterstar incident. Het 
Bonn Akkoord is ook trekker van dit onderwerp in Europa met 
andere regionale akkoorden (HELCOM, REMPEC/Barcelona 
Convention, ..) en JRC/EC volgen de discussies hieromtrent met 
grote interesse. Er zijn nog geen publieke documenten gezien dit 
werk lopende is, er kan enkel verwezen worden naar de Summary 
Records van de Bonn Akkoord vergaderingen 



(https://www.bonnagreement.org/meetings/summary-
records?q=&y=&s=-date_start) 

122 ANSBE-P24-
Contaminants-
seafood 

 
Verontreinigingen in zeevruchten: geen opmerkingen OK 

123 ANSBE-P26-
Litter-2-
seafloor 

 
Er worden enkel data verzameld binnen de BTS (beam 
trawl survey, zie ANSBE-P3-Fish-1-population voor 
meer details). Kan dit eventueel uitgebreid worden 
met andere gestandaardiseerde 
monitoringsstrategieën waarin ook afval verzameld 
wordt, naast de beoogde ecosysteemcomponenten? 

Gezien het niet-verplichte karakter van afvalmonitoring op de 
zeebodem binnen andere monitoringsopdrachten, werd enkel de 
BTS-monitoring opgenomen. Analoog aan de MSFD-beoordeling 
2018 is het evenwel de ambitie om afval opgemeten volgens 
OSPAR-richtlijnen binnen andere monitoringsopdrachten of 
tijdelijke projecten mee op te nemen in de volgende MSFD-
beoordeling.  

124 ANSBE-P26-
Litter-2-
seafloor 

 
Kan hiervoor ook beroep gedaan worden op 
(gevaloriseerde) gegevens die verzameld werden bij 
het schoonmaken van wrakken, zoals bv. bij de 
Westhinder ? De omvang van spookvisserij (ghost 
fishing) in het Belgisch deel van de Noordzee is niet 
goed gekend en bijgevolg is het aangewezen om 
hieromtrent een duidelijker beeld te bekomen. Naast 
het louter verwijderen van de 
netten/lijnen/zinkers/etc. is het ook van belang 
kwantitatieve analyses te voorzien (concentratie, 
jaarlijkse input, etc.), verder beeldmateriaal te 
verzamelen aan de hand van duikactiviteiten om een 
betere inschatting van de situatie te bekomen 
(omvang problematiek, aangroei organismen, etc.) en 
dient in de toekomst vooral oplossingsgericht gedacht 
te worden (input beperken eerder dan geleden schade 
aanpakken door middel van sensibilisatie en 
innovatieve materiaalontwikkelingen). 

Om de evolutie van afvalhoeveelheden op te volgen en hieruit 
conclusies te kunnen trekken is het belangrijk om gegevens te 
verzamelen op basis van herhaalde gestandardiseerde surveys. 
De gegevens ivm opkuis van wrakken worden ook bijgehouden 
maar bevatten minder detail over de afvalitems zelf. Opvolging 
a.d.h.v. beeldmateriaal wordt momenteel onderzocht, maar werd 
nog niet opgenomen in internationale richtlijnen voor 
operationele monitoring. Deze rapportage heeft betrekking op de 
beschrijving van de monitoring en dus niet de maatregelen, maar 
akkoord dat preventie van groot belang is. 

https://www.bonnagreement.org/meetings/summary-records?q=&y=&s=-date_start
https://www.bonnagreement.org/meetings/summary-records?q=&y=&s=-date_start


125 ANSBE-P27-
Litter-3-
Ingested 

 
Is er een reden waarom men enkel gestrande Noordse 
stormvogels (Fulmarus glacialis) onderzoekt? 

Noordse stormvogel wordt gebruikt als regionale indicator: 
abundant en met voorkomen in alle OSPAR-regio's. Ze voeden 
zich met organismen op het wateroppervlak en consumeren zo 
veel plastic. Zie ook Belgische Staat, 2018. Actualisatie van de 
initiële beoordeling voor de Belgische mariene wateren. 
Kaderrichtlijn Mariene Strategie – Art 8 lid 1a & 1b. BMM, 
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu, Brussel, België, 243 pp.  

126 ANSBE-P28-
Noise-1-
Impulsive 

 
Impulsief onderwatergeluid kan door veel menselijke 
activiteiten veroorzaakt worden, zoals militaire 
activiteiten (detonatie van een bom, 
sonaroefeningen…), extractieactiviteiten 
(zand/grindwinning), kabels en pijpleidingen 
(ver)plaatsen en/of ingraven van de sleuven… Kan 
deze monitoring uitgebreid worden naar andere 
bronnen van impulsief onderwatergeluid? 

Men vermeldt bronnen die niet als impulsief geluid beschouwd 
worden (zoals bv. extractieactiviteiten). Men kan in theorie alles 
monitoren, maar uit praktische en budgettaire overwegingen 
dient men een verantwoorde keuze te maken. Detonaties van 
UxOs worden eveneens opgenomen in het OSPAR register van 
impulsief geluid. 

127 ANSBE-P29-
Noise-2-
Ambient 

 
Kan er op het continu meetstation aan de 
Westhinderpaal ook monitoring voorzien worden van 
elektromagnetische velden in het Belgisch deel van de 
Noordzee? 

Men kan, indien men dat wenst, overal metingen uitvoeren van 
het aardmagnetisch veld, maar het is niet duidelijk wat men zou 
willen bereiken met het meten van elektromagnetische velden bij 
de Westhinderpaal. 

128 ANSBE-P24-
Contaminants-
seafood  

 
Dit punt verwijst naar contaminanten in zeevruchten, 
maar er zijn ook gegevens verzonden voor vis. Moeten 
we geen vis toevoegen? 

Aangepast. 

129 ANSBE-P24-
Contaminants-
seafood  

 
Vervang in het overzicht "mijnen" door "minques". Aangepast. 

130 ANSBE-P24-
Contaminants-
seafood  

 
In de EU-wetgeving die maximumgehalten aan 
chemische contaminanten in voedsel vaststelt, is er 
een maximumgehalte voor PAK's (som van benzo (a) 
pyreen, benz (a) antraceen, benzo (b) fluorantheen en 
chrysene ) bij tweekleppige weekdieren. Gegevens 
voor de som van de PAK's zijn verstrekt en zijn 

Deze parameters werden toegevoegd. 



opgenomen in het rapport. Ze moeten worden 
toegevoegd. 

131 ANSBE-P24-
Contaminants-
seafood  

 
De beschrijving die is gegeven voor wat er tussen 2009 
en 2014 is gedaan, kan niet als basis voor toekomstige 
werkzaamheden worden gebruikt. De lijst met 
geanalyseerde verontreinigingen in zeevruchten kan 
variëren, afhankelijk van de resultaten van analyses 
van voorgaande jaren. De plaats van bemonstering 
kan ook variëren afhankelijk van de oorsprong van de 
besmetting. Men zou zich kunnen concentreren op de 
invoer of monsters kunnen nemen uit de detailhandel, 
in welk geval informatie over het visserijgebied niet 
langer beschikbaar zou zijn. 

De tekst werd aangepast.  

132 ANSBE-P24-
Contaminants-
seafood  

 
Met oog op een mogelijke opstart van 
schelpdierproductiegebieden in de Noordzee, stellen 
we ons de vraag of gerichte monsternemingen kunnen 
voorzien worden in reeds ingekleurde 
aquacultuurgebieden. 
Het betreft monsternemingen voor de analyse van 
componenten die de schelpdierwaterkwaliteit kunnen 
beïnvloeden, zoals contaminanten in water, 
contaminanten in sediment, nutriënten en fysisch 
chemische eigenschappen in de waterkolom, 
planktonsamenstelling, enz... 

In het kader van KRMS zijn deze parameters reeds voldoende 
gedekt. Een overleg hierover kan zeker plaatsvinden tijdens deze 
cyclus. 

133 ANSBE-P5-
Seabed-
physical 

 
Gebaseerd op onze eigen expertise kunnen we enkel 
bevestigen dat akoestische teledetectie inderdaad de 
aangewezen techniek is om wijzigingen in de fysieke 
toestand van de zeebodem over grote oppervlakten te 
meten. We stellen dan ook met plezier opnieuw onze 
kennis, wetenschappelijke uitrusting en data ter 
beschikking van dit monitoringsprogramma. We 
wachten verder met veel anticipatie op de manier 
waarop de monitoring het onderscheid zal maken 

 We wensen Dienst Continentaal Plat uitdrukkelijk te bedanken 
voor de adequate medewerking en uitwisseling van expertise. 
Verrekening van cumulatieve effecten blijft heel complex en 
bevindt zich nog in de onderzoeksfase. Via de link wordt wel extra 
informatie getoond over het monitoringsprogramma, maar geen 
details over de evaluatie. 



tussen de impact van de verschillende menselijke 
activiteiten die de zeebodem impacteren. Het zou een 
groot hiaat in de nochtans uitgebreide en diverse 
monitoring door de wetenschappelijke instellingen op 
het Belgische deel van de Noordzee kunnen vullen. Uit 
eigen ervaring weten we dat dit door de grote 
verschillen in transparantie, detail en kwaliteit van de 
monitoringsactiviteiten geen eenvoudige opdracht is. 
We hadden gehoopt via de link naar de meer 
gedetailleerde beschrijving in het ontwerp 
(https://odnature.naturalsciences.be/msfd/monitorin
g/2020/index.html) al een meer concreet idee te 
krijgen, maar de link bleek beperkt tot een 
Engelstalige versie van het onderdeel in het ontwerp. 
Jammer, maar we blijven vol verwachting. 

134 Algemeen 
 

Meer algemeen steunt onze dienst de uitgebreide 
samenwerking waarop de monitoringsprogramma’s 
gebaseerd zijn. Alhoewel het ons onwaarschijnlijk lijkt 
dat de zandontginning ongeveer de helft van de 
jaarlijkse kosten voor maatregelen om aantasting van 
het BDNZ te voorkomen bijdraagt (cf. Socio-
economische analyse MSFD 2018), bewijst dit voor ons 
nogmaals het belang van onze sector hierin. De 
bijdrage aan de monitoringsprogramma's P5, P6 en P7 
(via de financiering van ILVO en OD natuur) en onze 
vermelding in de gerelateerde wetgeving buiten 
beschouwing gelaten, zijn we toch blij om via deze 
weg de mening van een in onze ogen belangrijke 
partner kenbaar te kunnen maken. 

Monitoring van zandontginning is een wettelijke verplichting en 
wordt gefinancierd door de sector door een bijdrage per 
ontgonnen kubieke meter. Het gebruik van de resultaten is een 
efficiënte inzet van middelen. We wensen uitdrukkelijk de 
bijdrage van Dienst Continentaal Plat te erkennen wat ook werd 
opgenomen in de rapporten. 



135 Algemeen 
 

De Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRMS) 
(2008/56/EG) is een Europees beleidskader dat het 
mariene milieu, en de daarmee samenhangende 
ecosystemen en biodiversiteit, beter moet 
beschermen.  
De land-zee interactie vind ik niet weinig of niet terug. 
Bijvoorbeeld de eutrofiëring vanuit het binnenland, 
het afval van de stranden / kanalen / rivieren dat in 
zee belandt.  
Wat betreft de Paling mis ik hier toch ook wat. Een 
Europees beleidskader waar de voorschriften, 
reglementen i.v.m. de Paling tussen de verschillende 
EU deelstaten op elkaar zijn afgestemd ontbreekt. Er 
zijn grote verschillen tussen NL en BE en zelfs tussen 
de BE gewesten. 
Wat is de zin van een Europees Beschermingsplan 
voor de Paling als de verschillende lidstaten, en zelfs 
gewesten er een andere regelgeving (o.a. vangst) op 
nahouden? 

Dit rapport beschrijft de monitoring in de Belgische mariene 
wateren in het kader van de KRMS. De land-zee interactie en 
eutrofiëring komt aan bod in de Kaderrichtlijn Water (KRW). 
Naast grondwater, meren en rivieren zijn hierin ook de 
kustwateren opgenomen, specifiek voor de relatie met 
terrestrische wateren. Verder worden alle inputs worden 
gemodelleerd, zowel van Schelde, Seine, Rijn/Maas en Theems. 
Interactie met de regio's vindt op regelmatige basis plaats met 
respect voor de bevoegdheidsverdeling. Wat betreft paling, 
situeren de problemen zich in terrestrisch milieu waardoor 
hiervoor geen milieudoelen en dus monitoring voorzien werd. 



136 ANSBE-P1-
Birds-1-
breeding 

 
De aantallen broedende zeevogels gaan zeer sterk 
achteruit. Momenteel is het nog 1/3 over van wat er 
ooit is geweest. 
Dit komt niet enkel door grondpredators maar ook 
door verlies van habitat (nestplaats) gebied. 
Habitatverlies is een belangrijke oorzaak van deze 
achteruitgang. 
Wanneer grote kolonies/broedplaatsen ongeschikt 
worden door de aanwezigheid van predatoren kiezen 
veel broedvogels ervoor om te gaan broeden op 
loodsen, gebouwen enz. waardoor er onvoldoende 
nestgelegenheid is om de zeevogels te beschermen. 
Ondertussen zijn er bepaalde firma’s in de 
(achter)havens die de nesten en eieren van 
broedvogels illegaal verwijderen. En belangrijk die 
firma’s komen er ook nog mee weg. Handhaving 
wordt immers in BE en VL in het kleinst mogelijke 
lettertype geschreven. 
Het beheerplan voor grote meeuwen is nog steeds 
niet in voege. Wat zijn de verwachtingen hierover?  
Wordt er bij de het monitoringsprogramma van 
broedende zeevogels ook gekeken naar het aantal 
windturbineslachtoffers aan de kust? 
Ik denk hierbij aan o.a. één bepaalde gehaktmolen in 
het havengebied van Oostende. Momenteel wordt 
deze, in principe, tijdens bepaalde uren van de dag 
stilgelegd. Echter getuigen vertellen mij dat het niet 
steeds zo is. 

Het is correct dat het aantal kustbroedvogels in Vlaanderen sterk 
is achteruitgegaan en dat er voor veel soorten al jarenlang niet 
voldaan wordt aan de doelstellingen die worden vooropgesteld 
wat betreft de hoeveelheid broedhabitat. Deze rapportage 
betreft enkel de monitoringsprogramma's die als doel hebben de 
toestand van het mariene milieu te evalueren, en omvat niet de 
monitoring van windturbineslachtoffers aan de kust noch de 
maatregelen. 



137 ANSBE-P2-
Birds-2-at-sea  

 
Er is geen gerichte monitoring in grootse deel van het 
BDNZ. Immers is alle monitoring gebaseerd op de 
WinMon. 
De belangrijkste gebieden volgens de Vogelrichtlijn en 
de soorten die beschermd moeten worden - volgens 
de Vogelrichtlijn en de Soorten waarvoor er IHD 
doelstellingen opgesteld worden – worden niet 
systematisch gemonitord waardoor er onvoldoende 
gegevens beschikbaar zijn. 
Momenteel is de WinMon, lijkt mij toch, vooral 
bedoeld om de toename (Aalscholver Phalacrocorax 
carbo) of afname (Zeekoet Uria aalge, Alk Alca torda 
en Jan van Gent Morus bassanus) in de 
windmolenparken te bestuderen. Hierbij verliest men 
de rest van het BDNZ uit het oog.  
Alle zeevogels zouden moeten gemonitord worden en 
dit over het ganse gebied en volgens aanwezigheid. 
De aantallen windturbine slachtoffers op zee kunnen 
eveneens moeilijk bepaald worden. Enkel een ruwe 
schatting en deels gebaseerd op buitenlandse studies 
is voor handen. Er is meer nodig dan een radar, die 
trouwens regelmatig defect is.   
Samen met de nieuwe windmolenparken zullen de 
concessiezones voor offshore windparken in de 
toekomst +- 20 % uitmaken van het BNZ. Verschillende 
zeevogels ontwijken deze gebieden waardoor de 
biodiversiteit en aantallen van zeevogels in het BDNZ 
sterk zal afnemen. Om die effecten te kunnen 
vaststellen dient de monitoring van gans het BDNZ nu 
te gebeuren en niet pas als de concessiegebieden 
volgebouwd zijn. 

De monitoring voor zeevogels is momenteel inderdaad niet 
gebiedsdekkend in België en uitbreiding ervan is sterk 
aangewezen met het oog op de evaluatie van de bijhorende 
milieudoelen. Verschillende pistes voor structurele monitoring 
worden onderzocht (bv gebiedsdekkende tellingen vanuit de 
lucht).  Het aantal zeevogels dat in aanvaring komt met 
windturbines op zee wordt geschat met behulp van een 
wiskundig model die gebaseerd is op gegevens van de turbines, 
het windpark als geheel en de zeevogelsoort (e.g. afmetingen, 
densiteit), zie https://dmpstats.shinyapps.io/avian_stochcrm/  

De densiteiten worden berekend op basis van de 
scheepstellingen in de windmolenparken en gebeuren niet met 
de vogelradar. Op dit moment zijn er geen betrouwbare 
technieken om die aanvaringen te bepalen en zijn die ‘collision 
risk models’ de enige mogelijkheid om die aantallen in te 
schatten. In het najaar verschijnt in het WinMon rapport een 
update van de berekeningen die eerder werden gedaan, nu 
gebaseerd op verbeterde inputgegevens.  

https://dmpstats.shinyapps.io/avian_stochcrm/


138 ANSBE-P4-
Mammals  

 
Meer en meer komen er zeehonden zowel de Gewone 
Phoca vitulina als de Grijze zeehond Halichoerus 
grypus voor aan onze kust.  
Sommige ervan komen uitrusten op onze stranden. 
Bestaat er een landmonitoring (eventueel burger 
wetenschappen?) op onze stranden, havens? 
Bestaan voor de zeezoogdieren die boven de waterlijn 
vertoeven voldoende beschermingsmaatregelen? Of 
een reglementering in bijvoorbeeld de Kustcodex? 

De aantallen worden bijgehouden in een database, gedeeltelijk 
op basis van bestaande citizen science initiatieven. Bijkomende 
initiatieven zijn niet nodig. Er zijn maatregelen van kracht boven 
de laagwaterlijn, zoals een verbod op verstoring. 

139 ANSBE-P6-
Benthos-1-soft-
sediment  

 
Dit is de monitoring van zacht substraat benthos door 
ILVO, in het kader van de milieueffectenbeoordeling 
van de baggerstortplaatsen en zandwinningsgebieden 
in het Belgische deel van de Noordzee 
Zoals beschreven betreft het enkel 
baggerstortplaatsen en zandwinningsgebieden. Wat 
met de andere gebieden?  
Niet-inheemse soorten komen echter ook levend voor 
op onze stranden, de oevers van de Schelde, estuaria. 
Related Targets  D2.T1 
Ik denk bijvoorbeeld aan de Kleine Amerikaanse 
strandschelp Mulinia lateralis, Brakwatercorbula 
Potamocorbula amurensis, Zuiderzeekrabje 
Rhithropanopeus harrisii 
Wordt er een monitoring gedaan van niet-inheemse 
soorten tussen eb en vloed, vooroever, oevers van de 
Schelde, estuaria? 

Deze rapportage beschrijft de monitoring met als doel de 
evaluatie van de toestand van het mariene milieu. De monitoring 
van de harde substraten mbt niet-inheemse soorten vindt ook 
plaats in de intergetijdenzone. Voor de zachte substraten werd 
recentelijk een monitoringprogramma geïnitieerd. De Schelde en 
estuaria vallen buiten het bereik van de KRMS.  

140 ANSBE-P15-
Nutrients  

 
Andere gemeten parameters die gemeten worden zijn 
o.a. zoutgehalte als covariabele, pH, organische 
koolstof en opgeloste zuurstof. 
De land-zee interactie mis ik hier ook een beetje. 
Meten is weten. Zonder kennis kunnen geen 
maatregelen genomen worden. Worden de gegevens 
van eutrofiëring uit het BDNZ en het binnenland 
voldoende met elkaar vergeleken? De IJzer 

De land-zee interactie komt aan bod in de KRW. Verder worden 
alle inputs worden gemodelleerd, zowel van Schelde, Seine, 
Rijn/Maas en Theems. Door het geringe debiet is de impact van 
de Ijzer zo goed als onbestaande en VMM meldt zeer weinig input 
via Ijzer. Het monitoringsstation W03 ligt vlakbij Nieuwpoort. In 
het kader van KRMS is verzuring niet gespecifieerd als een 
beschrijvend element en een specifieke strategie moet hiervoor 



bijvoorbeeld is een grote bron van 
vermesting/verzuring. Zijn er meetpunten in de 
directe omgeving van de monding rivieren, kanalen 
voorzien? 
Behalve eutrofiëring is ook verzuring een belangrijke 
factor voor een goede milieutoestand. Is het niet 
wenselijk om in het monitoringsprogramma een 
gestandaardiseerde monitoringsstrategie voor 
verzuring te voorzien? 

niet opgesteld worden. Maar naast pH worden vanaf 2020 ook TA 
en DIC gemeten in routine. 

141 ANSBE-P17-
Contaminants-
1-sediment  

 
Dit programma beoogt om polluenten in sediment op 
te volgen. 
Worden er ook sedimentstalen genomen in de 
havens? Tussen de strekdammen? 

Nee, dat is ook niet relevant naar input in mariene milieu 

142 ANSBE-P18-
Contaminants-
2-biota  

 
Dit programma beoogt om chemische contaminanten 
in biota (Mytilus edulis and Platichthys flesus) op te 
volgen. (voorheen ANSBE-D8-Contaminantsbiota-
SP18) 
Platichthys flesus: ca. 5/jaar (samengevoegde stalen); 
stalen worden samengevoegd overheen het Belgisch 
Deel van de Noordzee, er zijn 5 lengteklasses en per 
lengteklasse wordt een analyse uitgevoerd op de 
visfilet en de lever. Parameters: PCBs, PBDE, 
organotinverbindingen, metalen 
De Bot leeft ook in brak- en zelfs zoetwater. 
Bijvoorbeeld in het Kanaal Zeebrugge - Brugge. Zelf tot 
voorbij Gent kan de Bot gevonden/gevangen worden. 
In hoever weet men of de gevangen Bot in het BDNZ 
gecontamineerd is in het marien milieu of in zwaar 
vervuilde kanalen? Bestaat er een referentie hiervoor? 
Bot wordt immers niet gemonitord in het binnenland 
of slechts sporadisch (Boudewijnkanaal 1995?) in een 
case studie.  
Voorstel om een monitoringsprogramma voor Bot op 
te zetten in brak- en zoetwater zodat er kan nagegaan 

Om trends in chemische stoffen te analyseren, is het belangrijk 
continuïteit in de monitoring te behouden. Daarom zal de analyse 
van chemische stoffen in bot worden verder gezet met een 
staalname die al decennia op dezelfde wijze gebeurt. Bot wordt 
ook het meest gebruikt voor analyses in de andere Noordzee 
landen. De mogelijkheid om een andere soort bijkomend op te 
nemen, kan bekeken worden. 



worden van waar de contaminanten vandaan komen.  
Of men kan zich afvragen of de Bot wel de geschiktste 
vis is om contaminanten te meten in het marien 
milieu.  

143 ANSBE-P29-
Noise-2-
Ambient  

 
Gegevensverzameling en -analyse met betrekking tot 
KRMS-descriptor 11 (Trend in omgevingsgeluid) 
Menselijke activiteiten die de druk veroorzaken. 
Bij energie horen ook de elektrische kabels die van de 
windturbines komen of de stroomkabels tussen de 
verschillenden Noordzeelanden onderling. Worden de 
effecten van deze elektromagnetische velden van deze 
kabels voldoende onderzocht? Op kraakbeenvissen en 
(kleine) kreeftachtige? 
Onderwatergeluid heb je niet enkel bij het heien van 
de palen van de windturbines maar ook door 
zandwinning, baggerstort, militaire activiteiten, graven 
sleuven voor kabels en dergelijke, transport. 
In de toekomst is +- 20 % van het BDNZ bezet met 
windturbines. Deze moeten allemaal onderhouden 
worden waardoor nog meer schepen, snelle schepen 
in dit geval, geluid produceren. 
Is één meetstation aan de Westhinderpaal voldoende 
om alle metingen te registreren? 

Monitoring van omgevingsgeluid in de Noordzee bevindt zich in 
de beginfase met momenteel één meetstation in het Belgisch 
deel van de Noordzee.  Een lopend onderzoeksproject in 
regionale samenwerking, JOMOPANS, waarin omgevingsgeluid 
eveneens gemodelleerd wordt, zal mogelijk leiden tot een meer 
systematische en structurele  optimalisatie van de monitoring. Er 
is een snelle evolutie van methodologie en een internationale 
coördinatie geniet de voorkeur. De modellering in het kader van 
JOMOPANS houdt geen rekening met de aanwezigheid van  
windparken. Er zijn metingen uitgevoerd van het 
omgevingslawaai veroorzaakt door een windpark in operationele 
fase (zie monitoringrapport) en deze zullen in de toekomst 
worden uitgebreid. Mbt EMV bestaan proefprojecten en 
onderzoek, en het type kabel dat gebruikt wordt bij windparken 
genereert slechts beperkte EMV.  Er wordt opgemerkt dat het 
Europese project Marven de elektromagnetische effecten in het 
betrokken Belgische gebied bestudeerd heeft. 
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Hier gebruikt men de term zwerfvuil.  
Zwerfvuil kan uit zee komen maar meest uit land via 
rivieren, kanalen of gewoon door de mens 
achtergelaten worden. Ook hier mis ik een land-zee 
interactie. 80% van de oceaanvervuiling is het gevolg 
van een activiteit op land.  
Wie in Knokke de grens overschrijdt richting 
Nederland, rijdt opeens in een veel properder land. 
Hoe komt deze verschillende mentaliteit, aanpak tot 
stand? 
Het afval monitoren op de stranden is goed om te 

Input via rivieren is inderdaad een belangrijke bron van zwerfvuil. 
Deze rapportage betreft de monitoring van de Belgische mariene 
wateren en monitoring van rivieren en kanalen maken dus 
hiervan geen onderdeel uit. Ook maatregelen zijn geen 
onderwerp van deze rapportage, hiervoor wordt verwezen naar 
het federaal Actieplan Marien Zwerfvuil en het 
maatregelenprogramma in het kader van KRMS. Interactie met de 
regio's vindt plaats op regelmatige basis plaats met respect voor 
de bevoegdheidsverdeling. Zoals beschreven is een opvolging van 
microplastics in voorbereiding. Er zijn verschillende 



weten. Welke maatregelen worden er genomen om 
afval dat van land naar zee gaat en eventueel terug 
aanspoelt aan te pakken? 
Geen enkele kustgemeente beschikt immers over een 
strandafval noch strandbeheer plan. 
Machinale strandreiniging is ondanks alle schadelijke 
effecten (vernietigen embryonale duinen en vegetatie, 
uiteenvallen van plastic in kleinere deeltjes, het los 
rakelen van het zand waardoor het sneller wegwaait, 
hoge kostprijs gezien natuurlijk aanspoelsel in de 
verbrandingsoven belandt) nog steeds het 
veelgebruikte middel i.p.v. manuele reiniging. 
Ondanks alle wetenschappelijk studies verandert er 
niets. 
Worden er initiatieven genomen, tussen de 
verschillende overheden om deze machinale reiniging 
te beëindigen? 
Pellets (nurdles) en PUR (isolatieschuim) zijn een veel 
voorkomend fenomeen op het strand. Bovendien zijn 
deze producten zeer moeilijk te verwijderen. Bestaat 
hierover een specifieke monitoring en studie over de 
impact ervan op milieu & mens? 
Een goede milieutoestand van de zee begint niet aan 
de laagwaterlijn maar in het binnenland. 

onderzoeksprojecten die de impact van afval bestuderen met in 
het bijzonder micro-afval bv. EPHEMARE en PLASTOX. 
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