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MILITAIR GEBRUIK 
van de zee
Het Belgisch deel van de Noordzee is wel vaker het schouwspel van ‘gespeelde’ zeeslagen, rampen 
en kapingen. Heel dikwijls vinden er militaire activiteiten plaats zoals schietoefeningen, trainingen in 
het leggen, zoeken en vegen van mijnen, red- en vliegoefeningen. In veel gevallen gebeuren deze in 
samenwerking met andere NAVO-lidstaten. 
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WAAR WORDT ER 
GEOEFEND?

Voor de verschillende acties zijn telkens 
specifieke zones afgebakend. Zo gebeuren 
schietoefeningen enkel overdag, van land 
richting zee, en dit vanaf het strand bij de 
militaire basis in Lombardsijde (zie kaart). 

De oefenzone is verdeeld in drie sectoren, 
afhankelijk van de gebruikte wapens en hun 
reikwijdte. Jaarlijks is de schietstand ongeveer 
150 dagen beschikbaar voor militaire activi-
teiten. Om overlast te vermijden is dit niet 
het geval in het weekend, op feestdagen of 
tijdens schoolvakanties. Ook tracht men – 
gezien de nabijheid van het natuurreservaat 

‘De IJzermonding’ – de effecten van de 
oefeningen voor het milieu zoveel mogelijk 
te beperken. Dit kan bijvoorbeeld door geen 
oefeningen te doen tijdens het broedseizoen 
of door rekening te houden met de aanwe-
zigheid van zeehonden. 

Het onschadelijk maken van oefenmijnen 
gebeurt in een cirkelvormige zone aan de 
zuidoostzijde van de Thorntonbank. Na de 
oefening worden de oefenmijnen altijd 
opgeruimd. Daarnaast zijn er ook kleinere 
zones aangeduid voor het leggen, zoeken en 
vegen van mijnen. 

Occasioneel vinden schippers, vissers of 
baggeraars een echte oorlogsmijn. Tenzij 
het om een dringend noodgeval gaat, maakt 
men die eveneens onschadelijk in de daartoe 
aangewezen cirkelvormige zone. 

Naast de verschillende trainingsactiviteiten, 
zet het leger ook marineschepen en defen-
siemiddelen in. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij 
militaire operaties zoals het begeleiden en 
opvolgen van vreemde schepen, bij ‘Search 
and Rescue’ missies, en ter gelegenheid van 
een breed gamma aan specifieke militaire 
veiligheidsinterventies. Zo bieden militairen 
ook in een noodsituatie op de Noordzee 
hulp en bijstand. Helikopters kunnen worden 
ingezet, maar ook zogenaamde ‘ready duty 
ships’ en duikers.

HOE ACTIEF IS HET LEGER 
VANDAAG NOG AAN 
ONZE KUST?

Aan onze kust zijn er vijf legerbasissen. 
In 2015 waren hier allen samen 2.945 mede-
werkers aan de slag. Indirect zijn ook er ook 
veel onderhoudsfirma’s en toeleveranciers 
betrokken bij het operationeel houden van 
de verschillende basissen en van de vloot, of 
bij de bevoorrading van de kwartieren en de 
schepen. 

De afbakening van de militaire oefenzones in het Belgisch deel van de Noordzee (Bron: KBIN/IRNSB, 
marineatlas.be (gebaseerd op KB van 20 maart 2014)). Niet weergegeven op de kaart zijn de 5 legerbasissen 
die anno 2018 nog bemand zijn: Kwartier Lombardsijde (Nieuwpoort/Middelkerke), Kwartier Adjudant Vlieger 
F. Allaeys (Koksijde), Marinekazerne Bootsman Jonsen (Oostende) inclusief de Mijnenbestrijdingsschool, 
Marinebasis Zeebrugge, en Kwartier LTZ V. Billet (Brugge). Kaartje: VLIZ.
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