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Vervuiling
…een vlag die vele ladingen dekt? 

• Vele woorden, geen synoniemen: 
vervuiling, contaminatie, verontreiniging, 
pollutie…

• Aanwezigheid contaminant ≠
negatieve effecten

• Verandering in de kwaliteit van het 
zeewater veroorzaakt door een menselijke 
of natuurlijke activiteit, met een schadelijk 
effect voor mensen, dieren of planten die 
met het water in contact komen

• Zichtbare en onzichtbare ‘vervuiling’



Vervuiling: vele vormen…
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Zwerfvuil…
plastiek: een wereldwijd probleem

• Enkele feiten:

• Dagelijks: 8 miljoen afval in zee, meer dan 50 % 
is plastiek!

• 90% van marien afval degradeert zeer traag
• plastiek: 450 jaar 
• nylon draad: 600 jaar

• Negatieve efffecten voor vele soorten!
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Zwerfvuil… ook bij ons!

• In Noordzee: jaarlijks 20000 ton afval 
• 70 % zinkt
• 15 % drijft
• 15 % spoelt aan op strand

• Belgische kust:

• OSPAR – BMM (2005): op onze stranden 77% 
plastiek

• Lenteprikkel – Coördinatiepunt Duurzaam 
Kustbeheer (2008):
• In 2008: 200 kg afval/ km strand
• In 2007: 240 kg/ km strand

• Maar ook onzichtbaar plastiek…
Microplastics
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Microplastics… aan de Belgische kust
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Microplastics… aan de Belgische kust
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Microplastics… aan de Belgische kust



Olievervuiling

Grote olierampen halen het 
nieuws…

Maar 95% van alle olie in zee is 
afkomstig van vele kleine
operationele en ‘accidentele’
lozingen



Olievervuiling aan onze kust…
goede evolutie



Onzichtbare vervuiling…
zwemwaterkwaliteit?

Microbiële kwaliteit:

• fecale streptokokken

• E. coli



Onzichtbare vervuiling…
zwemwaterkwaliteit?

Belgische kust:

• 40 tal meetpunten

• monitoring om de twee weken



Onzichtbare vervuiling…
zwemwaterkwaliteit?



Zwemwaterkwaliteit bij ons?
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Zwemwaterkwaliteit bij ons?

In 2008:

• Alle meetplaatsen voldeden aan ‘verplichte’ (minimumnorm) 
… dus zwemmen OK!

• Slechts ongeveer 20% haalde de richtnorm

• Echter: nieuwe strengere EU normen worden binnenkort van  
kracht



Onzichtbare vervuiling…
chemische stoffen!
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Onzichtbare vervuiling…
chemische stoffen!



Metalen in de zee…

85% ↓75% ↓Geen trendKwik

Geen trend50% ↓85% ↓Lood

60% ↓20% ↓40% ↓Cadmium

Regio IIIRegio II
Regio I

Via de lucht (1990-2006)

Via rivieren (1990-2006)



Metaalconcentraties in mariene dieren? 

Trends van cadmium 
concentraties in biota: 
periode 1998 tot 2007

De opwaartse driehoeken duiden 
op een verbetering van de 
situatie, de neerwaartse op een 
verslechtering. 

Blauw: dicht bij de natuurlijke 
achtergrondconcentraties

Oranje: verhoogd maar 
aanvaardbaar, onder de EC 
dieetnorm

Rood: niet aanvaardbaar



PCB concentraties in mariene dieren? 

Trends van PCB 
concentraties in biota: 
periode 1998 tot 2007

De opwaartse driehoeken duiden 
op een verbetering van de 
situatie, de neerwaartse op een 
verslechtering. 

Groen verhoogde concentraties, 
maar aanvaardbaar

Rood: niet aanvaardbaar



PCBs en metalen… Belgische kust!

Cadmium in Bot

(1997-2007)
PCB (153) in Bot

(1997-2007)



Belgische kust…
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Belgische kust… nog zoveel meer…

• Zeer hoge concentraties van TBT (stof in 
aangroeiwerende verf)
• Gebruik verboden, toch aanwezig  in milieu
• Concentratie in water tot > 100 x hoger dan norm
• Concentratie in sediment tot 1600 x hoger dan 

norm
• Concentratie in mosselen tot 40 x hoger dan norm

• Aanwezigheid van tenminste 10 verschillende soorten 
farmaceutische producten in havenwater

• Duidelijke negatieve effecten van zeewater in havens
op verschillende mariene organismen (mossel, algen, 
oester, …) 

Zeebrugge - Alikruik:

• 61% man  ‘zonder’ penis

• 95 % vrouw steriel



Take home message

• Zware historische belasting van het marien milieu

• Effecten van milieumaatregelen worden langzaam
duidelijk

• Verhoogde monitoring‐inspanningen en strengere
normen bewaken de gezondheid van mens (en 
milieu?)

• Waakzaam blijven i.v.m. nieuwe potentiële risico’s



Take home message

Dank voor uw aandacht


