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Zorgeloos zandwinnen: op zee?

Misschien hebt u er nooit bij stil gestaan, 
maar iedere Europeaan maakt jaarlijks 
gem iddeld aanspraak op 7-9 ton zand 
e n /o f grind. Deze volle truck moet dienen 
voor de bouw van huizen en andere con
structies, de aanleg van wegen, het opho
gen van terreinen of het aanvullen van 
weggespoelde stranden. Daar w a a r vroe
ger her en der putten in het landschap 
werden gem aakt voor de w inning van 
oppervlaktedelfstoffen, w ord t het nu steeds 
m oeilijker om bijkom ende gronden aan te 
snijden. D aardoor is zeker in d icht bevolkte 
landen ais het onze, de druk groot om meer 
en meer de zee op te zoeken voor de w in 
ning van zand en grind . Sinds 1 9 8 0  is de 
Belgische zandw inn ing op zee bijna 
verviervoudigd to tea . 3 miljoen ton 
(1,9 miljoen m3) per ¡aar of 1 0% van de 
totale productie. En deze vraag lijkt hier en 
in de buurlanden verder toe te nemen.

Hoe gaat deze zandw inn ing op zee in 
z ijn  werk? Is zeezand sowieso wel een 
evenw aard ig alternatief voor landgewon
nen zand? En kan de zee die groeiende 
vraag aan, zonder andere gebruikers en 
functies in het gedrang te brengen?
W e zochten het voor u uit.

Zand en zand is tw ee
Men kan niet zom aar spreken van zand 

ais men e igenlijk  ophoogzand, betonzand 
of metselzand bedoelt. Voor elk gebru ik 
dient zand immers te beantwoorden aan 
een aantal specifieke eigenschappen van 
korrelgrootte, slibgehalte en gehalte onzui
verheden. Zo mag metselzand maximum 
7% vulstof (fijn sediment < 0 ,0 8  mm) en 
niet meer dan 1% organische resten 
bevatten, terw ijl zand voor cementbeton te 
gebruiken bij wegwerkzaam heden grover 
is met maximum 2% vulstof. O phoogzand 
of vulzand is een vrij fijn en kwalitatie f min
der hoogstaand product, gebruikt bij de 
ophoging van industrieterreinen, b ij wegen
bouw of ais funderingszand. Het fijne 
Limburgse kwartszand is dan weer goed 
voor de aanm aak van kristal, glasvezel, 
ais kwartsmeel in plastics, in wegenverven, 
glazuren, waspoeders, enz. N og ruimer 
gezien dient een bespreking van zandw in
ning e igenlijk  inherent ook het w innen van 
grind mee te nemen. Zand en grind samen 
vormen dan het gros van de oppervlakte
delfstoffen die worden geproduceerd.

Zeg niet zo m a a r z a n d  tegen zand. Zanden, 
en ru im er gezien  granula ten, vertonen 
be langrijke  verschillen in korrelgrootte, 
slibgehalte en gehalte  onzuiverheden, d ie  de  
k w a lite ite n  het gebru ik  bepalen.
O p  deze foto m id d e lg ro t zand , g ro f z a n d  en 
g r in d  1 4 /2 8  (ZE)

Sinds 19 8 0  is de Belgische z a n dw inn ing  op  zee  b ijn a  verv ie rvoud igd  tot ca. 3 m iljoen ton p e r ja a r  
o í  10% van de totale p roductie  (ZE)

Zeezand: 
een prim a bouwzand
M arien zand w ord t voor drie doeleinden 

gebruikt: (1) ais ophoogzand /d ra inee r- 
zand voor haventerreinen, bloembollenvel
den (in Nederland), wegenbouw, sportvel
den, e .d .; (2) als industriezand, d .i. 
voornam elijk beton- en metselzand, maar 
ook asfaltzand en zand voor de productie 
van kalkzandsteen; (3) ais zand voor duin-, 
strand- en vooroeversuppleties.

Zeezand verschilt in wezen van de g ro
vere zanden gewonnen op land enkel door 
het hogere zoutgehalte en door de aanw e
z ighe id  van schelpenmateriaal. Dit belet 
niet dat het beschouwd w ord t ais een uitste
kend bouwzand. Hoewel overm atige chlori
de kan bijdragen tot corrosie van staal in 
gewapend beton, is het geen onoverkome
lijk  probleem. Het laag zoutgehalte (ca. 
1,5-4,5 g NaCI per m3) kan indien nodig 
immers vrij gem akkelijk worden weggewas
sen. Recente studies geven ook aan dat de 
gevreesde 'alkali-silica reactie' (ASR), die 
beton verzw akt en in de hand w ordt 
gewerkt door de aanw ezighe id van natrium 
ionen, niet méér voorkom t bij 'm ariene 
aggregaten ' (ook wel 'zeegranulaten' 
genoemd; d it z ijn  zand en grind gewonnen 
op zee) dan bij landgewonnen zand. 
Schelpen z ijn  doorgaans geen probleem. 
Alleen in zeer specifieke gevallen, zoals bij 
het gebru ik in de topbetonlaag van wegen, 
dient deze fractie klein genoeg te blijven. 
H ierdoor z ijn  de vroegere verschillen



De terreinen in de  voorhaven van Zeebrugge w erden opgespoten met zeezand, de kaa im uren deels 
opgetrokken met marien a g g re g a a t (ZE)

tussen land- en zeezand, zeker voor de 
betonindunstrie, verw aarloosbaar gewor
den. En dat laat de sector, d ie  in mariene 
zandw inn ing een toekomst ziet, graag 
horen aan ieder d ie  het weten w il.
Zo scoren blitse folders van de Engelse pro
ducenten maar al te graag met de vaststel
ling dat zeegranulaten werden gebruikt bij 
de bouw van de Thames dam, de overbrug
ging van de Severn, de 'M illenium  Dome' 
en de nieuwste tennisbaan op W im bledon! 
In België is o.a . voor de bouw van de kaai
muren van de haven van Zeebrugge heel 
w a t marien aggregaa t gebruikt.

Granulaten op zee worden doorgaans 
gewonnen met een zogenaam de sleephop
perzuiger, een schip dat via een bagger- 
p ijp sediment van de bodem opzuigt.
Dit sediment w ord t aan boord over een 
zeef gebracht om overto llig w a te r en slib te

verw ijderen en gestockeerd in het ruim. 
Terug aan land w ord t de ruwe specie gelost 
v ia een transportband en verder verwerkt: 
(1) ontdaan van metalen zoals munitie, 
wrakresten e.a .; (2) doorheen een 'crusher' 
gestuurd (om grotere keien te breken); (3) 
gezuiverd van hout en grotere schelpen; (4) 
afsplitsen en wassen van de grindfractie;
(5) zand verder scheiden naargelang de 
behoeften.

M ariene aggregaatw inning  
in Europa
In 2 0 0 2  produceerde Europa naar 

:hatting 2-3 m iljard ton zand en grind. 
Hiervan kwam een goeie 100 miljoen ton 
uit zee. De grote slokkoppen zijn 
Nederland, het Verenigd Koninkrijk, en in 
mindere mate Denemarken en Duitsland. 
België en Frankrijk houden het bescheiden
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Terug aan la n d  w o rd t de Ínhoud van de sleep
hopperzu ige r ge lost v ia een transportband (ZE/

met elk minder dan 5 miljoen ton gewon
nen mariene aggregaten (Tabel). Ter verge
lijk ing: Vlaanderen baggert jaarlijks ca. 1 0 
miljoen ton specie uit de havens en de toe- 
gangsgeulen.

De productiecijfers kennen soms tijdelijke 
pieken ten gevolge van specifieke noden 
aan zand. Zo won België opvallend veel 
zand in 1 9 97  bij de aanleg van de N orfra  
en Interconnector gaspijp le id ingen door
heen z ijn  continentaal plat. En voor een 
aantal toekomstige bouwprojecten in 
Nederland schat men de extra nood aan 
zeezand op resp. 2 0  miljoen m3 (uitbouw 
haven Vlissingen), 4 0 0  miljoen m3 
(2de Maasvlakte) tot 70 0 -1 500  miljoen m3 
('Vliegveld op zee'). Ais men rekent dat een 
kubieke meter zeezand ca. 1,5 ton weegt, 
w ordt het snel du idelijk  hoezeer dergelijke 
megaprojecten de vraag beïnvloeden.

G em iddeld halen Europese landen ca. 
15% van hun productie aan zand en grind 
uit zee. Voor België ligt d it c ijfe r alsnog iets 
lager (10%); voor landen ais Nederland, 
Denemarken en het Verenigd Koninkrijk is 
de zee goed voor respectievelijk 35-50% , 
20-25%  en 20%  van de totale productie. 
Het Verenigd Koninkrijk kent zelf een niet 
onbelangrijke export van mariene aggrega
ten. In 2001 exporteerde het, op een pro
ductie van ca. 23  miljoen ton (mt), 7  mt 
naar Europese - voornam elijk Nederlandse 
en Belgische - havens, w aaronder 
Amsterdam (2,2 mt), Vlissingen (1 mt), 
Antwerpen (0,7 mt), Duinkerke (0,6 mt), 
Oostende en Zeebrugge (elk ca. 0 ,9  mt).
De rest werd gebruikt in de bouw (1 3 mt: 
58%) of aangewend voor duin-, strand- en 
vooroeversuppletie (2 mt: 10%). Er z ijn  ook 
belangrijke landenverschillen in de mate 
w aarin  zeezand w ord t gebruikt voor sup
pletie. Frankrijk gebruikt er quasi z ijn  volle
d ige (90%), z ij het beperkte productie voor 
en ook Duitsland (50%), Denemarken 
(50%) en Nederland (ca 30-35%) scoren 
hoog. Voor het Verenigd Koninkrijk (1 0%) 
liggen die  cijfers heel w a t lager. In België 
w ord t zand voor suppletiedoeleinden niet 
gewonnen op de 'klassieke' zandw innings-
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Land B NL UK DK F D Polen

1997 5,5 3 6 ,4 2 4 ,8 9 ,0 3 ,6 6,8 ★

1998 2,2 3 4 ,4 2 2 ,9 10 ,7 3,5 22 ,2 *

1999 2 ,7 35 ,8 2 3 ,7 18,4 3 ,0 7,2 ★

2 0 0 0 3 ,0 4 0 ,6 23,1 11,9 3 ,9 9,2 *

2001 3 ,0 5 8 ,2 2 2 ,7 ★ 3,8 tk *

2 0 0 2 2,6* 51 ,0* 20 ,3* 8,8* 3,8* * 0 ,8 '

Tabel: jaarlijkse  hoeveelheid gew onnen m ariene aggregaten in enkele Europese landen  
in m iljoen ton (data EM SAG G  en voor 2 0 0 2 : ICESW GEXT).
* : da ta  niet voorhanden; +: da ta om gerekend naar m iljoen ton volgens: 1 m3 = 1 ,5 7 9  ton.

Jaarlijks w o rd t in Europa ca. 10 0  m iljoen ton 
z a n d  en g r in d  u it zee  gehaa ld . Het w innen  
gebeurt a.m.v. sleephopperzuigers d ie a .h .w . de  
zeebodem  opstofzuigen (ZE)

In het Belgisch dee l van 
de N oo rdzee  z ijn  twee 
gro te  exp lo itatiezones  
vastgelegd, w aarb innen  
vergunningen kunnen 
w orden aïge leverd: één 
ter hoogte van de  
Thorntonbank en 
G ootebank, één op  de 
Kw intebank, Buiten 
Ratel en O ostd ijck fFZj

locaties, beheerd door de federale over
heid. De administratie W aterwegen en 
Zeewezen gebruikt immers zand gebag
gerd uit de vaargeulen, in het kader van 
onderhouds- en investeringsbaggerwerken. 
Het c ijfe r van ca. 6 ,2 5  miljoen m3 zand dat 
op die w ijze  werd gerecupereerd en aan
gewend voor suppleties tussen 1 9 9 2  en 
2 0 0 0 , verhoudt zich tot de ca. 1 4 ,6  mil
joen m3 gewonnen tijdens dezelfde periode 
op de klassieke w inplaatsen. Volgens deze 
berekening neemt België met ca. 30%  zand 
aangewend voor suppleties, een 
vergelijkbare positie in ais Nederland.

In de meeste landen dienen zandw inners 
een concessie aan te vragen bij de eige
naar (de staat of bv. de Crown Estate in het 
Verenigd Koninkrijk). De concessieduur 
verschilt van land tot land. In Nederland 
bedraagt d ie  2 ¡aar, in de U.K. doorgaans 
25 jaar, in België m aximaal 3 0  ¡aar.
De eigenaar oordeelt dan, op basis van 
regels bepaald in wette lijk vastgelegde pro
cedures, of de vergunning kan worden ver
leend. Veelal w ord t ook een vergoeding 
aangerekend per gewonnen eenheid 
marien aggregaat. Zo betalen concessiona
rissen in Engeland 0,5-1 £ (of 0 ,7 2 -1 ,44  
EUR) per opgehaalde ton aan de Crown 
Estate. In België bedraagt de vergoeding 
0 ,3 5  EUR/m3 (d.i. ca. 0 ,2 3  EUR/ton).

De w ettelijke regeling voor 
zeezandw inning in België
De prospectie en w inning van zand en 

grind op zee w ord t geregeld door de wet 
van 13 juni 1969  inzake de exploratie en 
de explo itatie van de niet-levende rijkdom 
men van de territoria le zee en het continen
taal plat en door de KB's van 7  oktober 
1974  en 16 mei 1 9 7 7  (resp. betreffende 
de bepaling van de zones en het verlenen 
van concessies). Belangrijke w ijz ig ingen 
kwamen er door de wet op het mariene 
milieu van 2 0  januari 1 9 9 9  en de wet op 
de exclusief economische zone van 22 
ap ril 1999 . Deze hielden o.a . een uitbrei
d ing in van het toepassingsgebied tot 
zow el territoriale zee ais continentaal plat, 
een verplichting om een milieu-effect 
rapport te maken bij nieuwe concessieaan
vragen alsook de instelling van een

interministeriële coördinatiecommissie.
De uitvoeringsbesluiten ingevolge deze w ij
z ig ingen z ijn  echter nog niet van kracht.
Er w ord t dus nog steeds gewerkt volgens de 
oude KB's van 1974  en 1977 . Hierin z ijn  
twee grotere exploitatiezones vastgelegd 
(resp. zone 1 : Thorntonbank en 
G ootebank; zone 2: Kwintebank, Buiten 
Ratel en O ostdijck; cfr. kaart), waarb innen 
vergunningen kunnen worden afgeleverd 
door de Federale Overheidsdienst 
Economie, K .M .O ., M iddenstand en 
Energie (d.i. het voorm alige M inisterie van 
Economische Zaken), bestuur Kwalite it en 
Veiligheid. Voordat een vergunning wordt 
afgeleverd, w ord t advies gevraagd aan 
alle administraties met bevoegdheden op 
zee, zo  o.a. aan het M inisterie van 
Leefmilieu, via de Beheerseenheid van het 
Mathematisch M odel van de Noordzee 
(BMM), en aan het - sinds 2 0 0 2  Vlaamse - 
M inisterie van Landbouw, via het departe
ment Zeevisserij van het Centrum voor 
Landbouwkundig O nderzoek (DvZ-CLO).
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De Belgische zeezandwinning: 
nu nog geconcentreerd
Sinds de start van de zeezandwinning bij 

ons in 1 97 6  werden 1 6 concessies verleend 
(cfr.: h ttp ://w w w .m u m m .a c .b e /E N / 
M anagem ent/S ea-based/tab le5.php).
Er z ijn  momenteel 14 actieve concessies, 
w aarvan er één vervalt in augustus 2 0 0 3 . 
Naast twee uitbreidingen z ijn  er nog drie 
nieuwe concessie-aanvragen voor zandw in 
ning in behandeling. G rind w ord t niet of 
nauwelijks gewonnen op het Belgisch 
Continentaal Plat. Een tw intigta l schepen, 
met wellu idende namen ais 'Reimerswaal', 
'B an jaard ', 'Delta ', 'S w alinge ' of 
'Saeftinge' klaren de klus. De belangrijkste 
firm a's z ijn  gegroepeerd in een beroepsfe
deratie van Belgische invoerders en produ
centen van zeegranulaten: Zeegra vzw. Tot 
voor kort werd meer dan 95%  van d it zand 
op de Kwintebank gewonnen. Zo werd in 
2 0 0 2  van de totaal productie van 1,6 mil
joen m3 zeezand, 80%  gewonnen op de 
Kwintebank. O p deze bank bleek boven-
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De centrale depressie op de Kw in tebank w o rd t nauw geze t onderzocht binnen het MAREBASSE p ro 
ject. H ier een bee ld  genom en tijdens een bem onsteringscam pagne aan bo o rd  van het onderzoeks
schip 'B e lg ica ', w a a rb ij z o w e l bodem karakteristieken w orden bem onsterd ais metingen verricht van 
de hyd roaynam iek (RCMGj

/FOCUS/

dien een klein gebied in het noordwestelijke 
en centrale deel de voorkeur weg te dragen 
van de zandw inners. H ierdoor ontstond ter 
plaatse een 'pu t' van ca. 4  m diep. Reden 
genoeg voor de beheerder om vanaf 15 
februari 2 0 0 3  d it meest geëxploiteerde deel 
van de bank voor 3 ¡aar te sluiten. Een der- 
gelijke geconcentreerde w inning is overigens 
niet uniek voor België. O ok in het Verenigd 
Koninkrijk werd in 2001 van een w inzone 
van 1413 km2 slechts 173 km2 effectief 
gebruikt. Sterker nog, meer dan 90%  van 
alle w inn ing in Engeland en W ales ge
schiedt in een gebied van nauwelijks 13km2!

Toekomstverwachtingen en 
potenties?
Vlaanderen is in belangrijke mate een 

invoergebied voor zand, m eteen jaarlijkse 
import van ca. 1 0  miljoen ton. Volgens een 
simulatie zou Vlaanderen om te kunnen 
blijven voldoen aan de behoeften de w inning 
op het BCP met 1,4 miljoen ton zeezand 
moeten verhogen, naast een gevoelige ver
hoging van de im port uit Nederland en 
Engeland.

Nu reeds is de betonsector in West- 
Vlaanderen en een deel van Oost- 
Vlaanderen volled ig a fhankelijk van gewon
nen zeezand. Toch mag men niet zom aar 
concluderen dat de zee de volledige behoef
te aan zand op termijn kan opvangen.
De toegevoegde w aarde en de transportw ij
ze bepalen immers in niet onbelangrijke 
mate de maximale afstand w ingebied-afzet- 
markt w aarover de delfstoffen economisch 
verantwoord kunnen worden vervoerd. 
Bovendien kunnen grote delen van de 
Noordzee niet zom aar worden opengesteld 
voor zandw inning omwille van de aanw ezig
heid van telecommunicatiekabels, gaspijp le i
dingen, ankergebieden, enz. En zoals reeds 
hoger aangehaald is het sediment op het 
continentaal plat niet overal van dezelfde 
kwaliteit en dus bruikbaar. Om deze en 
andere beleids- en beheersvragen over een 
duurzame explo itatie wetenschappelijk te 
onderbouwen, ging in 2 0 0 2  het DWTC-pro- 
ject MAREBASSE van start voor een duur van 
vier ¡aar. Het project MAREBASSE staat voor 
'M anagem ent, Research and  Budgetting o f 
Aggregates in Shelf Seas related to End- 
users' en w il een integraal kader creëren 
voor de studie van mariene aggregaten.
In d it project, getrokken door de Universiteit 
Gent (Renard Centre of M arine Geology, 
dr. Vera Van Lancker), zullen ook nieuwe 
evaluatietechnieken worden opgesteld ter 
ondersteuning van een cartografie  van de 
oppervlakkige sedimenten en hun dynam i
sche omgeving. Bovendien zullen doel
gerichte milieustudietechnieken en -strate
gieën worden ontw ikkeld met oog voor de 
eindgebruiker.

Vaak w o rd t slechts een klein dee l van een w inzone effectie f ge b ru ik t voo r exp lo ita tie , w a t soms kan  
le iden to t p laa tse lijke  problem en (ZE)
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Intensieve za n dw inn ing  kan de  vorm, het volume 
en de  hoogte van de zandbanken g rond ig  
veranderen. O p  z ijn  beurt zou  deze verstoorde 
m orfo log ie  kunnen le iden tot veranderde go lf- en 
strom ingspatronen voor onze kust, en to t een 
toeßenomen go lfenerg ie  d ie  inbeukt o p  onze kust

Zandwinningssector in België 
met argusogen gevolgd
Zand kan niet onbeperkt worden geëx

traheerd, w il men tenminste een duurzaam 
beheer nastreven. Twee aspecten dienen bij 
ontginning goed in de gaten te worden 
gehouden. Er is de puur fysische impact of 
de w isselwerking tussen de morfologie, 
de hydrodynam iek en de sedimentologie. 
Zo kan intensieve w inn ing de vorm, het 
volume en de hoogte van de zandbanken

grond ig veranderen. O p z ijn  beurt zou 
deze verstoorde m orfologie kunnen leiden 
tot veranderde golf- en stromingspatronen 
voor onze kust, en tot een toegenomen golf
energie die inbeukt op  onze kust.
O f hoe men zorgvuld ig  dient om te gaan 
met de zandbanken, ais z ijnde 'schokdem
pers' voor de kustzone. Ten tweede is er de 
biologische impact van zeezandw inn ing op 
bodemleven en visfauna. Het is vrij logisch 
dat dieren die  opgezogen worden door 
een zandzu ige r niet hun beste dag beleven. 
M a a r ook indirect kan zandw inn ing zijn 
invloed laten gelden door een verhoging 
van de troebelheid en een verhoogde 
m obilisatie van polluenten. In grover 
sediment dat doorheen de ¡aren grond ig 
herwerkt w ordt, is d it laatste probleem eer
der van geringe betekenis.

Het monitoringsonderzoek  
m .b.t. zandw inning op zee
Om deze effecten nauwgezet te kunnen 

opvolgen dienen concessiehouders in 
België - en d it reeds sinds het begin van de 
ontginningen in 1 9 7 6  - een heffing te 
betalen aan de Federale Overheidsdienst 
Economie, K .M .O ., M iddenstand en 
Energie ('Fonds voor Zandw inningen'), aan 
het Departement Zeevisserij (DvZ-CLO) en

A lle  on tg inningsvaartu igen z ijn  uitgerust met 
een automatisch registreertoestel, waarm ee de  
positie , datum , tijd  en ac tiv ite it van het schip 
w ord t vastgelegd. Deze registratie  met de b lack  
b o x ' gebeurt in België a l sinds 19 9 6  (B M M j

De Federale O verheidsd ienst Economie, K .M . O. M iddenstand  en Energie voert rege lm atig  heel gedeta illeerde  pe ilingen van de zeebodem  u it in en 
ro n d  w ingeb ieden, aangevu ld  met sedimentanafyses. O p  basis van deze gegevens is nu reeds een de ta ilkaa rt van de K w in tebank verschenen en p la n t 
men vo lgend ja a r k la a r te z ijn  met een kaa rt van de Thorntonbank (EZ)
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Zeesterren en andere stekelhuidigen z ijn  
geschikte toetssoorten om de  im pact van de  
za n dw inn ing  te evalueren (M D j

aan de Beheerseenheid Mathematisch 
M odel N oordzee (BMM). Het DvZ onder
zoekt de impact op het macro- en epi- 
benthos (grotere dieren levend in of op de 
bodem) en op bodemvissen. M et behulp 
van mathematische modellen evalueert de 
BM M  de natuurlijke erosie- en sedimentatie- 
processen en vergelijkt d ie  met de ontgon
nen hoeveelheden teneinde de maximale 
ontginningsgraden te definiëren die een 
duurzame ontw ikkeling w aarborgen.
De ecologische schade w ord t berekend met 
behulp van ecologische modellen. 
Bovendien worden historische gegevens 
('84  -  '9 4 , en opgenomen met single 
beam) geëvalueerd. Deze evaluatie moet 
eveneens bijdragen tot het definiëren van 
ontginningscriteria. Daarnaast beheert de 
BM M  in opdracht van de Federale 
Overheidsdienst de automatische registreer- 
toestellen waarm ee elk ontginningsvaartuig 
uitgerust is (de zogenaam de 'b lack box') en 
verwerkt het de geregistreerde gegevens. 
Door registratie van de positie, datum, tijd, 
activite it van het schip, etc. worden de w in 
ningen sinds 1996  nauwgezet opgevolgd.

Ter aanvulling hebben concessionarissen 
een jaarlijkse meldingsplicht aan de 
Federale Overheidsdienst Economie,
K .M .O ., M iddenstand en Energie, met 
betrekking tot de schepen die  men plant te 
gebruiken, en moet m aandelijks worden 
gemeld welke volumes werden geëxtra
heerd. Tenslotte is er ook nog directe 
controle op zee m ogelijk door de bevoegde 
diensten in samenwerking met de scheep- 
vaartpolitie . De Federale Overheidsdienst 
Economie, K .M .O ., M iddenstand en 
Energie voert daarnaast nog onderzoek uit 
naar de impact op de sedimentsamenstel- 
ling en de onderwaterm orfo logie.
Hiertoe w ord t de zeebodem  in en rond 
w ingebieden halfjaarlijks heel gedetailleerd 
gepeild en worden aanvullend analyses 
van de sedimentsamenstelling uitgevoerd.
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O p basis van deze gegevens is nu reeds 
een deta ilkaart van de Kwintebank versche
nen en plant men volgend ¡aar k laar te z ijn  
met een kaart van de Thorntonbank.

O ok voerden de universiteiten van 
Brussel en M ons de voorb ije  ¡aren bijko
mende studies uit in opdracht van het Fonds 
voor Zandw inningen. De Vrije Universiteit 
Brussel (Laboratorium voor Analytische 
Chemie: prof. W illy  Baeyens) bestudeerde 
allerlei chemische aspecten in de waterfase 
en de bodem, zoals de m ogelijke versprei
ding van voedingsstoffen en (spore)meta- 
len, ten gevolge van de zandextractie.
Aan de Universiteit Mons-Hainaut (Service 
de B iologie M arine, prof. M ichel Jangoux) 
gebruikte men stekelhuidigen (zeesterren, 
zeeklitten, zeeappels, slangesterren, ...) ais 
toetssoorten om de impact van de zandw in 
ning te evalueren. Enerzijds werden popu
laties in ontgonnen versus niet-geëxploiteer- 
de zones vergeleken, anderzijds 
onderzocht men in het lab hoe mechani
sche en chemische effecten van een stijgen
de watertroebelheid volwassen (op de 
bodem levende) en larvale (in het w ater 
zwevende) stekelhuidigen beinvloeden. 
Tenslotte is - buiten de financieringsstroom 
van het Fonds voor Zandw inningen - de 
sectie M ariene Biologie van de universiteit 
Gent reeds dertig ¡aar actief in de studie 
van het bodemdierleven op het Belgisch 
Continentaal Plat. Binnen d it actiedomein 
vormt ook het opvolgen van de impact van 
allerlei ingrepen (waaronder zandw inning) 
een be langrijk  aandachtspunt.

Effecten van zandwinning: 
w a t zegt nu het onderzoek?

De bodem  ze lf
Bij de meest toegepaste methode van 

zandw inn ing trekt de sleephopperzuiger al 
varend groeven van 1-3 m breed en 
0 ,2 -0 ,5  m diep in de zeebodem. In andere 

landen w ord t soms ook vanuit een veranker
de positie gewonnen, w aarb ij diepe putten 
kunnen ontstaan. In België is d it verboden, 
gezien het koninklijk besluit m.b.t. exp lo ita
tievoorw aarden bepaalt da t het ontgin
ningsvaartuig m inimaal 1,5 knopen dient te
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varen. O nderzoek lijkt aan te tonen dat de 
ondiepe sporen, met name in hoog-dynami- 
sche ondiepe zeegebieden die niet al te 
intensief worden geëxploiteerd, snel 
(binnen een week tot enkele maanden) ver
dw ijnen. Toch lijkt d it eerder uitzondering 
dan regel te z ijn . Vele gebieden in de 
N oordzee z ijn  dieper, m inder dynamisch of 
worden immers intensiever bewerkt.
Bij de zogenaam de 'Punaise' studie 
(uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat 
in een zandw ingeb ied ter hoogte van 
IJmuiden: 1996-2001) was de oppervlakki
ge sedimentstructuur en de algemene 
bodem m orfologie hersteld binnen 15 
maand. M a a r b ij een andere Rijkswater- 
staat-studie ten noorden van Terschelling 
bleek de zandw inningsput van 2 meter 
d iep ook na 4 ¡aar nog steeds du ide lijk  
zichtbaar. Een lopend Brits project (2000- 
2 0 0 4 : http ://w w w .ce fas.co .uk ) op 7  'verla
ten' aggregaatw ingebieden (voornamelijk 
grindgebieden) op het Engelse continentaal 
plat bevestigt dat het herstel lang op zich 
kan laten wachten. W a a r de literatuur 
gewag maakt van een gem iddelde herstel- 
duur van 2-3 ¡aar, geeft deze studie aan 
dat eerder aan periodes van 4  ¡aar en 
meer moet worden gedacht. In extreme 
gevallen, zoals in het zeer intensieve 
w ingebied 'A rea 2 2 2 ' in de Zuidelijke 
Noordzee (productie van 10 0 -8 0 0 .0 0 0  ton 
per ¡aar), kunnen de sporen zelfs tot 9 ¡aar 
later z ich tbaar blijven. H ierbij verandert 
ook de korrelgrootteverdeling van het sedi
ment: a fhankelijk van de lokale situatie en 
de w inm ethode en -in tensite it kan het fijner 
of grover worden. Dichter bij huis bleek 
jarenlange intensieve zandw inn ing op het 
centrale deel van de Kwintebank een ellips
vorm ige depressie van 4 meter d iep te 
hebben doen ontstaan, w a t de Belgische 
overheid deed beslissen een gebied van 
1 op 2 km groot op 1 5 februari 2 0 0 3  te 
sluiten. Tot op vandaag kon geen direct 
effect van zandw inn ing op de bescherming 
van de kustlijn worden aangetoond. Toch 
heeft d it de Nederlandse overheid er niet 
van weerhouden, zandw inn ing preventief te 
verbieden binnen de 2 0  meter d ieptelijn of 
in de eerste 2 0  km vanaf de kustlijn.

O p  d it  d ig ita a l bee ld  van de zeebodem  z ijn  zo w e l recente ais oudere ontg inningssporen zichtbaar. 
De verticale schaal w e rd  w e l 15x overdreven t.o.v. de  horizon ta le  schaal, om de structuren beter 
z ich tb a a r te maken (FZ)

http://www.cefas.co.uk
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Im pact op de vis- en andere  
fauna
Hoe lang het duurt vooraleer het bodem- 

dierleven zich herstelt na w inning van 
mariene aggregaten hangt a f van tai van 
factoren zoals de oorspronkelijke eigen
schappen van de w inzone, de mate w aarin  
deze karakteristieken ook na de w inn ing 
nog voorhanden z ijn , de schaal en duur 
van de w inning en de aanw ezige hydrody- 
nam ieken geassocieerd sedimenttransport. 
O ver het algemeen lijken zandbodem s, na 
het stopzetten van alle activiteiten, 2-6 ¡aar 
nodig te hebben vooraleer de bodemdier- 
gemeenschap volled ig  is hersteld. Bij de 
hoger vermelde 'Punaise' studie voor de 
Nederlandse kust duurde d it 4  ¡aar. In de 
studie bij Terschelling gew aagt men van 2-4 
¡aar (vooraleer respectievelijk de dichtheid 
en biomassa was hersteld). M a a r ook hier 
hangt veel a f van de plaatselijke condities. 
In een gro f z a n d /g r in d  w ingebied aan de 
Engelse oostkust leek alles O K  na nauwe
lijks één ¡aar, te rw ijl in laag-dynamische 
omgevingen zoals de W addenzee een her
stel 15 ¡aar op zich kan laten wachten! 
Doorgaans is er ook een du idelijke succes
sie merkbaar, met kleine worm pjes en 
schaaldiertjes die snel hun plaats terug 
innemen (of zelfs ta lrijker worden vanwege 
de 'vrijgekom en' ruimte) en stekelhuidigen, 
schelpdieren en bepaalde kokervormende 
worm en, die het heel w a t m oeilijker krijgen 
of zelfs de weg terug helemaal niet vinden. 
Bij aanhoudende zand- of g rindw inning in 
een gebied gebeurt in feite w a t optreedt bij 
tai van ingrepen op diergemeenschappen: 
de fauna verarmt en verschuift in de rich
ting van kleinere, meer opportunistische 
soorten. Algemeen gew aagt de literatuur 
van reducties in diversiteit van 30-70%  en 
een terugval in dichtheden en biomassa 
van 40-90%  binnen het w ingebied zelf.
Dat kon ook de sectie M ariene Biologie 
(Universiteit Gent: dr. W endy Bonne) vast
stellen bij een studie op het centrale deel 
van de Kwintebank. De soortensamenstel
ling bij de roeipootkreeftjes bleek er sinds 
1978  grond ig te z ijn  gew ijz igd : de grotere 
soorten die  op de bodem leven en er o.a. 
voedsel kunnen z ijn  voor vissen, waren 
quasi verdwenen ten gunste van kleinere 
soorten die  d ieper tussen de zandkorrels 
leven.

Daar w a a r men vroeger geneigd was te 
geloven da t zand- en grindw inning zijn 
invloed enkel liet gelden in het w ingebied 
ze lf en de directe omgeving ervan, w ijzen 
de nieuwste gegevens erop da t in bepaal
de omstandigheden effecten kunnen optre
den tot op 2-4 km afstand. O pgew arre ld  
materiaal kan immers v ia  stromingen w or
den verplaatst tot op één tij-excursie van het 
w ingebied , zo  blijkt. En ook daar kan d it 
leiden tot da lingen in diversiteit, dichtheid
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en biomassa van organismen. Bovendien 
kon, bij een studie op ca. 1 0 0  km ten oos
ten van Huil, plaatselijk een sterke toename 
aan biomassa worden vastgesteld in een 
zone die  kennelijk was aangerijk t door 
organisch materiaal vrijgekom en bij opwar- 
reling in het w ingebied.
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Hoe moet het nu verder?
Momenteel w ord t er in België volop 

nagedacht over hoe zand- en grindw inning 
ook in de toekomst op een duurzame w ijze  
kan worden georganiseerd, met in het 
achterhoofd een groeiende vraag naar 
mariene aggregaten. M et de sluiting van 
het w ingebied centraal op de Kwintebank, 
is de discussie over 'geconcentreerd w innen 
op slechts enkele plaatsen' versus 'm eer 
gespreid exploiteren van grotere gebieden' 
w eer ten volle actueel. O ok de samengang 
met andere gebruikers van de Noordzee 
baart zorgen, met ais meest recente illustra
tie de claim van de w indenergiesector op 
de Thorntonbank. Binnen het federale Plan 
voorw etenschappelijke Ondersteuning van 
een beleid gericht op Duurzame 
O ntw ikke ling (PODO-DWTC) lopen momen
teel twee projecten, beide gecoördineerd 
door het M aritiem  Instituut (Ugent: prof. 
Frank Maes), die de samengang tussen de 
verschillende gebruikers in Belgische marie
ne wateren ais onderzoeksthema hebben. 
Binnen BALANS ('Balancing Impacts of 
Human Activities in the Belgian Part of the 
North Sea': 20 02 -200 6 ) w ord t gezocht 
naar een evenwichtsmodel voor een duur
zaam  beheer van de Noordzee, met spe
cia le aandacht voor visserij en zand- en 
grindw inning. Het m ultidisciplinaire project 
GAUFRE ('Towards a Spatial Structure Plan 
for Sustainable M anagem ent of the Sea': 
20 03 -200 4 ) heeft ais doei een ruimtelijke 
structuurplanning voor het Belgisch deel van 
de N oordzee voor te bereiden. Telkens is 
de uitdaging verschillende functies hun 
plaats toe te bedelen, zonder dat ze e lkaar 
onnodig negatief beïnvloeden. O ok kan 
gezocht worden naarw in -w in  toestanden. 
Zo onderzoeken A W Z en de Federale 
Overheidsdienst Economie, K .M .O ., 
M iddenstand en Energie de mogelijkheid 
om de ca. 5 0  miljoen ton zand uit het bag- 
gerstortvak ter hoogte van de Sierra 
Ventana te recupereren en te gebruiken ais 
ophoogzand.

Het uitvoeringsbesluit conform de nieuwe 
wetgeving is in voorbereid ing en za l een 
aantal belangrijke vernieuwingen inhou- 
den. Zo za l de toekenning van nieuwe ver
gunningen voortaan niet langer eenzijd ig 
door de minister van Economische Zaken 
kunnen worden genomen, m aar za l die 
worden besproken in een Raadgevende 
Commissie, w aarin  elke Federale 
Overheidsdienst die bevoegd is op zee

O ver het algem een lijken zandbodem s, na het 
stopzetten van a lle  zandw inactiv ite iten  2-6 ja a r  
nod ig  te hebben voora leer de bodem dier- 
gem eenschap vo lled ig  is hersteld.
W elke inv loed deze tijde lijke  verstoring heeft op  
com m ercië le vissoorten ais de Tong is vooralsnog  
nie t d u id e lijk  (M Dj

Een d ig ita a l terre inm odel van het baggerstortv lak  
op  de S ierra Ventana toont zo w e l de  oude  
(rode c irke lj ais de n ieuw e (lichtb lauwe c irke lj 
baggerdum psite. M om entee l onderzoeken A W Z  
en de Federale O verheidsd ienst Economie, 
K .M .O ., M iddenstand  en Energie de  m ogelijk
he id  om de ca. 5 0  m iljoen ton z a n d  u it het oude  
baggerstortvak te recupereren en te gebruiken  
ais o p hoog zand  (ROMO)

zetelt. O ok za l er een MER-verplichting w or
den ingevoerd, d ie  soepeler za l z ijn  dan 
w a t geldt voor bouwwerken op zee.
De Federale Overheidsdienst Leefmilieu 
w ord t dan bevoegd om deze MER-studie te 
beoordelen en een gunstig advies vanwege 
de minister bevoegd voor leefmilieu w ordt 
essentieel voor het verkrijgen van een 
vergunning. Verder werkt men aan het inte
kenen van nieuwe w inlokaties w aarb ij 
w o rd t gewerkt in de richting van meer 
gespreide explo itatie en za l het heffingssys- 
teem ge w ijz ig d  worden in functie van de 
korrelgrootte van het geëxtraheerde 
sediment. Finaal w il men verdergaan met 
de wetenschappelijke opvolg ing van de 
aggregaatw inn ing, en die, w a a r nodig, 
optimaliseren. M oet er nog zand zijn?

Jan Seys


