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Nemen kustbezoekers de trein voor een 
dagje uit? Produceren kustgemeentes 
meer o f minder restafval dan v ijfjaar 
geleden?Hoe ‘grijs ’ is de bevolking aan 
de kust?Allemaal interessante vragen 
die ons nieuwsgierig maken naar de 
toestand en de evolutie van de kust en 
de zee. Door deze (zogenaamde) 
“ indicatoren”  o f graadmeters in beeld te 
brengen, proberen wij te achterhalen o f 
de kust voldoende aandacht schenkt 
aan mens, natuur en economische 
ontwikkeling.

D e v r a a g :
Hoe is het gesteld met de kwalite it van ons 
strandwater?
D e in d ic a t o r :
Strandwaterkwalltelt

W a t  is  h e t  b e l a n g  v a n  d e z e  
INDICATOR VOOR KUSTBEHEER?

Vorig jaar brachten 17,5 miljoen mensen 
een dagje door aan zee. De voornaamste 
activite iten aan zee naast wandelen, eten en 
winkelen zijn pootje baden en zonnen.
Een net strand en proper zeewater zijn hierbij 
twee belangrijke randvoorwaarden.
Omdat zeewater niet behandeld kan worden 
ais zwembadwater, zijn we voor de water
kwalite it afhankelijk van de omgeving.

IW a t  z e g t  d eze  in d ic a to r ?

Deze Indicator toont het percentage van 
de gecontroleerde zwemzones aan de kust 
die voldoen aan de Europese kwaliteitsnorm 
voor zeewater. Er zijn twee normen: de m in i
mumnorm waaraan alle zwemzones moeten 
voldoen en een strengere streefwaarde.
Van april to t september controleert de 
Vlaamse M ilieumaatschappij één to t twee 
keer per week de 40 badzones. Naast een 
aantal fysische en chemische parameters 
wordt het water gecontroleerd op schadelijke 
ziektekiemen.

Wanneer de kwalite it van het zeewater de 
minimumnorm voor tenminste één parameter 
overschrijdt, wordt een verscherpt contro le
programma opgestart. Bij ernstige vervulling 
kan dit lelden to t een slu ltlngvan de bad
zones.

WAT ZIJN DE RESULTATEN?
W a a r o m  d it  r e s u l t a a t ?

Wat de Europese verplichte minimumnorm 
betreft, scoren alle badsteden zeer goed. 
Meer dan 97% van de badzones voldeden 
aan deze minimumnorm In 2007.
De Europese strenge streefwaarden werden 
maar gehaald In 50% van de onderzochte 
meetplaatsen. In 2006 was dat nog 24%.
Toch lig t de zwem waterkwalltelt In 
Vlaanderen een flink  stuk onder het 
Europees gemiddelde (86% In 2007).

Dat Vlaanderen de strengste Europese 
norm m oeilijk haalt, heeft veel te maken met 
de Instroom van verontreinigd oppervlakte
water o.a. via de Ijzer, het kanaal Gent- 
Oostende, de Blankenbergse Vaart en het 
Leopoldkanaal. Vooral na hevige regenval 
kan ernstig vervuild water via de waterlopen 
In zee terechtkomen en zelfs tljd e lljk  lelden 
to t een zwemverbod. Hevige regenbuien 
zorgen er Immers voor dat vervuild water en 
slib ongezuiverd In de waterlopen terecht
komt via de overstorten van de riolering.

I W a a r  w i l l e n  w e  n a a r to e ?

Water houdt zich niet aan bestuurlijke en 
politieke grenzen. Het Is een verantwoorde
lijkheid van alle Europese lidstaten samen.
Zo hield Europa op 15 februari 2006 een 
nieuwe zwem waterrlchtlljn boven de doop
vont die du ide lijk  bepaalt, waar, hoe en 
wanneer het zwemwater moet gecontroleerd 
en beheerd worden, en hoe het publiek kan 
worden geïnformeerd. Door te streven naar 
een algemeen verbeterde m ilieukw alite it kan 
ook de gezondheid van baders beschermd 
worden. Het hoeft geen betoog dat dit 
bijdraagt to t een positie f ¡mago zowel voor 
het m ilieu ais op vlak van toerisme.
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voldoet aan de streefnorm 1 voldoet aan de minimumnorm

M  In 2 0 0 7  voldeden 50%  van de Vlaamse strandzwemzones aan de streefnorm en 97%  aan  
de minimumnorm (bron: VMM)
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