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1 INLEIDING 

Dit rapport beschrijft de stand van het onderzoek naar de effecten van baggerlossingen voor de periode juli 2017 – 
december 2017. Het onderzoek werd uitgevoerd bij ILVO-onderzoeksafdeling Aquatisch milieu en kwaliteit. Het omvat 
reguliere taken waarbij veranderingen in het marien ecosysteem ten gevolge van baggerlossingen in het Belgisch Deel 
van de Noordzee opgevolgd worden door het opmeten van biologische populatieparameters en van fysische en 
chemische parameters. Daarnaast werden voor 2017-2018 extra beleidsondersteunende taken naar voren geschoven 
ter ondersteuning van de algemene monitoring en ter optimalisatie van de impactevaluatie.  

2 REGULIERE MONITORING 

Tijdens het najaar 2017 was er een staalnamecampagne van 3 weken (19/09/2017 – 06/10/2017) met de R.V. Belgica. 
Macrobenthos en het sediment werden bemonsterd met een Van-Veengrijper (0,1 m2). Voor monstername van 
epibenthos en demersale vissen werd gebruik gemaakt van een 8m garnalenboomkor met een fijnmazig net (20 mm 
in de kuil). Een overzicht van de bemonsterde gebieden met de exacte coördinaten wordt gegeven in het Belgica 
cruiserapport. Tabel 1 geeft een overzicht van de verwerkingsstatus van de reguliere taken, opgesplitst per analyse. De 
resultaten worden gepubliceerd in het eerstvolgende syntheserapport. 
 
Tabel 1. Status van de reguliere monitoringsactiviteiten. 

Analyse/activiteit Periode  Status 

PCB/OCP – sediment 
Voorjaar 2017 Niet van toepassing 

Najaar 2017 Lopend 

PCB/OCP –biota 
Voorjaar 2017 Afgewerkt 

Najaar 2017 Lopend 

PAK – sediment 
Voorjaar 2017 Niet van toepassing 

Najaar 2017 Afgewerkt 

PAK – biota 
Voorjaar 2017 Afgewerkt 

Najaar 2017 Afgewerkt 

Zware metalen – sediment 
Voorjaar 2017 Niet van toepassing 

Najaar 2017 Lopend 

Zware metalen – biota 
Voorjaar 2017 Niet van toepassing 

Najaar 2017 Lopend 

Marien afval 
Najaar 2016  Afgewerkt 

Voorjaar 2017  Afgewerkt 

Macrobenthos 
Voorjaar 2017  Niet van toepassing 

Najaar 2017  Lopend 

Epibenthos-demersale vis 
Voorjaar 2017 Niet van toepassing 

Najaar 2017 Afgewerkt 
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Voor de analyse van de biologische parameters werd gewerkt volgens de vastgelegde protocols (ISO16665 voor 
macrobenthos; eigen protocol voor epi- en demersale vis) binnen het ANIMALAB accreditatie systeem van ILVO. De 
analyse van chemische parameters gebeurde met methodes, gebaseerd op de OSPAR JAMP Guidelines. De analyse van 
PAK sediment, PAK biota alsook de bepaling van het gehalte aan totale lipiden gebaseerd op de methode van Smedes 
werd uitgevoerd met gevalideerde methodes geaccrediteerd conform ISO/IEC 17025. 

3 BELEIDSONDERSTEUNENDE TAKEN 

3.1  TAAK 5A: ONDERSTEUNING INZAKE KADERRICHTLIJN MARIENE STRATEGIE 

Deze taak omvat het ondersteunen van onderzoek in functie van de eventuele veranderingen die dienen te gebeuren 
in het baggerloswalonderzoek voor de noden van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (monitoring en evaluatie). 
Hiervoor wordt onder andere deelgenomen aan de MSFD-assessment werkgroepen, georganiseerd door FOD Leefmilieu 
en KBIN, die in 2017 plaatsvinden. Aan dit assessment wordt bijgedragen met data en expertise uit het lopend 
baggeronderzoek, welke komen uit het baggersyntheserapport 2016. 
 

 De MSFD-assessment rapporten zijn opgesteld en komen in publieke consultatie in April-Mei 2018. 

3.2 TAAK 5B: IN KAART BRENGEN VAN DE AANWEZIGHEID VAN TOXISCHE COMPONENTEN 

In 2017 werd onderzoek verricht naar de aanwezigheid van geoxygeneerde polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
(oxyPAKs) op en rond baggerloswallen. OxyPaks kunnen ontstaan uit PAKs, door oxidatie of transformatie met behulp 
van licht, na biodegradatie, of door directe emissie van oxyPAKs (Lundstedt et al., 2006; Webster et al., 2011; Tomruk 
et al., 2008). OxyPAKs zijn bovendien vaak even toxisch of zelfs toxischer dan de gerelateerde moederPAK (Lundstedt 
et al., 2007).  Analyse van oxyPAKs gebeurde met behulp van een eigen ontwikkelde methode. De doelcomponenten 
werden geanalyseerd in zwemkrab, garnaal en zeester. Eerste resultaten werden gepubliceerd in het eindwerk van 
Nicky Jespers. Ook de biotastalen van 2018 zullen geanalyseerd worden op de aanwezigheid van oxyPAKs. 
 

3.3 TAAK 5C: OPTIMALISATIE STAALNAME STRATEGIE 

De staalnamestrategie werd in de loop van de jaren geoptimaliseerd in relatie tot het bekomen van een 
betrouwbaardere evaluatie van de invloed van het storten op de ecologische en chemische status. Vanaf 2017 wordt 
de staalname voor ecologische monitoring aangepast, zoals beschreven in vorig voortgangsrapport (Dewitte et al., 
2017). 
 

 Taak afgewerkt. 

3.4 TAAK 5D: ONDERSTEUNING VOOR IMPLEMENTATIE HERLOCATIE LOSWAL ZEEBRUGGE-OOST EN S1. 

In de periode 2017-2021 staan er veranderingen in het baggerlossingsbeleid op til, met mogelijks herlocatie van 
loswal Zeebrugge – Oost en S1. Hiervoor zal de nodige ondersteuning gegeven worden, afhankelijk van de noden in 
relatie tot ecologisch en chemisch onderzoek. In 2017 loopt er een herziening van het Marien Ruimtelijk Plan in 
België, waar we betrokken zullen zijn bij het stakeholder proces. 

 Geen verdere acties in de periode juli 2017-december 2017. 
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4 OUTPUT 

Jespers, N., 2018. Bepaling en evaluatie van (geoxygeneerde) polycyclische aromatische koolwaterstoffen en 
lipidengehalte in mariene biota. Thesis voor het behalen van de graad Bachelor in de Farmaceutische en biologische 
laboratoriumtechnologie. Howest, 25p. 

5 PLANNING 

5.1 ALGEMEEN 

In het voorjaar (5 maart 2018 – 9 maart 2018) zal er een biologische en chemische monitoringscampagne 
plaatsvinden.  

5.2 PLANNING BIOLOGISCHE MONITORING  
De activiteiten in het 1de semester van 2018 zullen zich focussen op volgende aspecten: 

 Verwerking macrobenthos stalen najaar 2017 
 Verder afwerken draft A1 paper “The sensitivity of the soft-sediment habitats in the Belgian Coastal zone to 

dredge material dumping” (gebaseerd op hoofdstuk 5.1 en 5.2 uit het syntheseverslag 2016). 

5.3 PLANNING CHEMISCHE MONITORING  
Voor het 1ste semester 2018 zijn volgende activiteiten ingepland: 

 Afwerken chemische analyses najaarscampagne 2017 
 Start chemische analyses voorjaarscampagne 2018 
 Onderzoek naar de aanwezigheid van antifouling boosterbiociden op en rond baggerloswallen 
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