
DE PAARDENMARKT, EEN OUDE MUNITIESTORTPLAATS 
VÓÓR DE BELGISCHE KUST

Hoewel het van tijd tot tijd opborrelt in 
de pers, z ijn  verbazend w ein ig  mensen 
ervan op de hoogte. Vóór de kust van 
Heist ligt een oud munitiestort uit de eer
ste W ereldoorlog in de zeebodem gebor
gen. Een hallucinant idee: minstens 
3 5 .0 0 0  ton Duitse munitie, w aarvan 
naar schatting één derde gifgasgranaten, 
en dit op nauwelijks een paar kilometer 
van de zeedijk verw ijderd! Toch is enige 
relativering op z ijn  plaats en ligt een één
duid ige oplossing niet voor het grijpen, 
zo  blijkt.

In 1 988  voerde men een eerste verken
nend seismisch en magnetisch onderzoek 
van de munitiestortplaats uit. De resulta
ten bevestigden de aanw ezigheid van 
metaalmassa's. Een aantal van de mag
netische zones bleek zich buiten de in 
1 972  gedefinieerde vierhoek te bevin
den. N aar aanleiding van deze nieuwe 
resultaten breidde men de vierhoek uit, 
voornam elijk naar het westen, tot een v ijf
hoek met een totale oppervlakte van 
ongeveer 3 km2 (zie kaart). Het anker
en visverbod bleef bestaan.

Duizenden bommen en 
granaten...

Hoeveel materiaal er precies op de A fbaken ing  van de eerste vierhoekige verbodzone u it 1972 en de defin itieve vijfhoekige
Paardenmarkt werd gedumpt, weet nie- verbodzone u it 1988, gebaseerd op  de resultaten van het magnetisch onderzoek.
mand. De meeste schattingen spreken De munitie d ie  w e rd  aangetroffen tijdens de duikoperaties in 1972  is ook aangegeven

van minstens 3 5 .0 0 0  ton. W aarschijn lijk 
betreft het voornam elijk nieuwe (nog niet 
afgeschoten) Duitse munitie, in hoofd
zaak 7 7  mm granaten (zie foto), veelal 
verpakt in (houten) kisten. Algemeen 
w ordt aangenomen dat ongeveer één 
derde van de gedumpte munitie bestaat 
uit gifgasgranaten.

Een veel voorkomende misvatting is dat 
het hier hoofdzakelijk om mosterdgas
granaten zou gaan. Mosterdgas (ook wel 
Yperiet genoemd, naar de slag bij leper 
in 19 1 7  w aa r het voor het eerst werd 
gebruikt) vormt slechts één van de vele 
chemische strijdgassen uit W O I. Andere 
veel gebruikte strijdmiddelen z ijn  chloor- 
picrine, fosgeen, difosgeen en arseenver- 
bindingen (zgn. 'C la rk ')(z ie figuur).
O ver hun onderlinge verhouding is niets 
bekend, maar naar alle w aarschijn lijk
heid vormen mosterdgasgranaten niet 
meer dan één derde van de chemische 
munitie op de Paardenmarkt.
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O ude W O I munitie opgeslagen in het West-Vlaamse Poelkapelle (links:
Duitse 7 7  mm granaten; rechts: Britse 4 .5  inch granaten). De munitie is afkomstig  
van de ta lrijke slagvelden in de omgeving. De chemische munitie va lt vaak zeer 
m oeilijk  te onderscheiden van conventionele granaten
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W a t gebeurd  is, is geb eu rd ...

N a de Eerste W ere ldoorlog  bleven in heel België grote hoeveelheden oorlogsm ateriaa l achter. De inzameling en voorlop ige  opslag in munitie
depots zo rgde  voor uiterst gevaarlijke  situaties, met veel dodelijke  ongelukken tot gevolg. O m dat de toestand langzaam  maar zeker onhoud
baar w erd, en ontmanteling vooralsnog te veel risico's inhield, besliste de regering eind 1 91 9 om de munitie in zee te storten.

Gedurende zes maanden w erd dagelijks een scheepslading munitie gedum pt v lak vóór de kust van Knokke-Heist, op  de ondiepe zandp laa t 
'Paardenm arkt'. Dit gebeurde met behulp van onderlossers o f zogenaam de 'klepbakschepen' van de firma Decloedt (zie foto). De storting kreeg 
overigens nauwelijks aandacht en w erd  snel vergeten.

Tijdens baggerstortingen in 1971 stootte men ten oosten van de haven van Zeebrugge op verscheidene obstakels op de zeebodem . Bij uitge
bre id onderzoek in 1 9 7 2  door duikers van de Zeemacht w erd op 17 verschillende plaatsen munitie aangetroffen, w aaronder g ifgasgranaten. 
Het gebied w erd voortaan op hydrografische kaarten aangeduid  ais een vierhoek met een anker- en visverbod (totale oppervlakte ongeveer 
1,5 km2)(zie kaart). Andere maatregelen werden op da t moment niet overwogen.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DC/DI

Z ogenaam d 'k lepbakschip ', gebru ik t voor de dum pingsoperatie  van oude W O I munitie vóór de Belgische kust. Zo w erd  gedurende een ha lf 
¡aar, van november 1 919  tot mei 1920 , dagelijks een scheepslading munitie (zo ’n 3 4 0  tonj in zee gedum pt
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Schematische doorsnede van Duitse g ifgasgranaten uit W O I. De granaten kregen de benam ing  
'b lauw -', 'g roen-' o f  'gee i kru is ' naarge lang de chemische vulling

Het w oord strijdgas is hier trouwens 
misleidend: de meeste verbindingen 
zijn  v loe ibaar of vast, en slechts bij 
uitzondering vluchtig. Zo ook mosterd
gas, dat veelal voorkomt onder de 
vorm van een stroperige, viskeuze 
massa (zie foto) w aarvan de mate van 
vloeibaarheid of vastheid afhangt 
van de 'puurheid ' van het mosterdgas. 
De meeste strijdmiddelen zullen bij 
gebruik wel langzaam verdampen, 
daarb ij de welbekende 'gasw olk ' 
vormend die in de loopgraven bleef 
hangen.
De chemische verbindingen maken 
gemiddeld ongeveer één tiende uit 
van het totale gew icht van een g ifgas
granaat. De rest is grotendeels omhul
sel. Voor de Paardenmarkt zou dit dus 
in totaal neerkomen op minstens 
1 .200  ton aan strijdmiddelen.
M aar ook de aanw ezige springstoffen 
(o.a. TNT) z ijn  vaak zeer giftig.
Hun aandeel in gifgasgranaten is wel
iswaar erg klein (typisch een paar 
honderd gram), maar in conventionele 
munitie kan dit oplopen tot ruim één 
tiende van het totale gew icht van de 
granaat. De hoeveelheid explosieven 
op de Paardenmarkt w ordt geschat op 
minstens 2 .5 0 0  ton.
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O pengebroken m osterdgasgranaat u it W O II bovengehaald  doo r een visser in de 
Baltische Zee. D oor z 'n  re la tie f vaste vorm is de klom p mosterdgas grotendeels in de  
g ra n a a t b lijven zitten. De kans op  een derge lijke  'vangst' op  de Paardenmarkt w ordt 
zeer klein geacht. De m unitie w ord t tegenw oord ig  immers bedekt doo r een laag  
sediment

Op de zeebodem of bedolven

De munitie die werd waargenomen 
tijdens de duikoperaties in 1 972  lag op 
of vlak onder de zeebodem. De kans is 
groot dat deze granaten ondertussen 
grotendeels z ijn  bedolven onder een 
laag sediment. Sinds de uitbouw van de 
haven van Zeebrugge eind jaren '7 0  is 
het stromingspatroon in het gebied 
immers radicaal veranderd.
Vóór de havenuitbouw wisselden perio
des van erosie en afzetting e lkaar af. 
Tussen 1 9 5 4  en 1 9 7 6  was een deel van 
het stortgebied onderhevig aan erosie, 
hetgeen de aangetroffen munitie in 1 972  
kan verklaren.
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Schematische noord-zuid doorsnede van de munitiestortplaats (niet op schaal).
Het s lib rijke  bodem sedim ent w o rd t gekenm erkt doo r de aanw ez ighe id  van natuurlijk methaan
gas. De dunne zand ig e  top laag  w ig t uit naar het zuidwesten.
Het steenafval is m ogelijk  te w ijten aan stortingen voor golfbrekers

De bouw van de nieuwe havenstrek
dammen heeft echter een belangrijke 
sedimentafzetting tot gevolg gehad in het 
munitiestortgebied. W aarsch ijn lijk  heeft 
ook de onm iddellijke nabijheid van de 
baggerstortplaats 'Zeebrugge Oost' hier
bij een rol gespeeld. De toename is het 
grootst in zuidwestelijke hoek (tot 4  m) en 
neemt af naar het noorden. De meest 
recente gegevens schijnen te w ijzen op 
een trend naar stagnatie in het sedimen- 
tatieproces. Het nieuwe stromingspatroon 
heeft tevens een erosiegebied doen ont
staan ten noordwesten van de stortplaats. 
Dit erosiegebied lijkt zich langzaam te 
verplaatsen naar het oosten. In welke 
mate deze verschuiving zich ook in de 
toekomst zal voortzetten, moet verder 
opgevolgd worden.

De huidige waterdiepte van de munitie
stortplaats varieert tussen de 1,5 m en 
5 ,5  m (t.o.v. het gem iddelde laagste laag 
water bij springtij, GLLWS, d.i. de nullijn 
op zeekaarten). Recente magnetische 
metingen geven aan dat de meeste 
granaten w aarschijn lijk  begraven liggen 
onder een paar meter sediment (zie 
figuur). Dit blijkt ook uit de resultaten van 
dregoperaties uitgevoerd in 1988 in het 
munitiestortgebied, w aa rb ij slechts één 
keer op een 'h indernis ' werd gestoten.

Langzaam wegroestend

In 1972 werd een aantal granaten naar 
boven gehaald. De staat van de grana
ten was volgens de toenmalige rapporten 
"opmerkelijk goed". Dit kan misschien 
verklaard worden door het voorkomen 
van (methaan)gas in de zeebodem, 
veroorzaakt door de bacteriële afbraak 
van organisch materiaal. Daardoor 
w ordt een zuurstofarm milieu gecreëerd, 
hetgeen het doorroesten (de 'corrosie') 
gevoelig kan vertragen. Sinds 1972 
werd echter geen munitie meer bovenge
haald. De huidige staat van de granaten 
is daardoor onbekend, maar het lijkt aan
nemelijk dat de munitie op dit moment 
nog niet al te zw aar is aangetast.



Halfweg de ¡aren '9 0  z ijn  sediment- en 
waterstalen genomen op een 70-tal plaat
sen in het stortgebied. De stalen werden 
geanalyseerd op organische bestandde
len, en in het b ijzonder op afbraakpro- 
ducten van mosterdgas. Bij slechts één 
sedimentstaal werd een zeer lage con
centratie aan mosterdgas gemeten. 
Bijkomende staalnames in de directe 
omgeving konden dit echter niet bevesti
gen. Toch kan zelfs een langzame corro
sie niet beletten dat op termijn de grana
ten zullen gaan lekken. W anneer dit zal 
gebeuren is niet zeker. Berekeningen 
hebben aangetoond dat het honderden 
¡aren, mogelijk zelfs duizend ¡aar, kan 
duren voordat alle munitie is doorge
roest.

W at ais de granaten gaan  
lekken?

Bij het doorroesten van de granaten 
zullen de chemische verbindingen slechts 
zeer langzaam vrijkomen. H ierdoor 
w ord t de kans op verdunning erg groot. 
Hoge concentraties worden daarom 
enkel verwacht in de directe nabijheid 
van de granaat. Het gedrag en de 
afbraak van chemische verbindingen 
worden grotendeels bepaald door hun 
oplosbaarheid in (zee)water. Door de 
grote mate van verdunning en de relatief 
snelle hydrolyse (d.i. de splitsing van een 
verbinding o.i.v. water) zullen de meeste 
verbindingen w aarschijn lijk  geen groot 
gevaar vormen voor het mariene milieu. 
Een uitzondering hierop zijn  C lark en 
mosterdgas. Beide zijn  heel erg g iftig  en 
breken slechts uiterst langzaam af.
Daarbij komt nog dat hun afbraakpro- 
ducten vaak evenzeer g iftig  zijn .

Clarkverbindingen  hebben de eigen
schap om makkelijk te hechten aan 
sedimentdeeltjes, en kunnen daardoor 
een bedreiging vormen voor dieren en 
planten die op en in de zeebodem leven. 
O ver het algemeen zal deze vervuiling 
eerder plaatselijk z ijn , maar ook vervui
ling over grotere afstanden is mogelijk 
wanneer de bodem w ordt uitgeschuurd.

Mosterdgas  w ordt gekenmerkt door een 
extreem trage hydrolyse en kan daardoor 
lang actief blijven, tot tientallen ¡aren of 
meer. Bij het doorroesten zal de 
verbinding w aarschijn lijk grotendeels in 
de munitieresten blijven hangen.
Door mechanische verstoring (bv. veroor
zaakt door ankers o f vissersnetten) 
kunnen eventueel klompjes mosterdgas 
vrijkomen. Het grootste gevaar van mos
terdgas lijkt dan ook te schuilen in direct 
contact met organismen.

O ok de aanwezigheid van grote hoeveel
heden explosieven en zw are metalen 
(deze worden immers niet afgebroken),

Een in tern atio n aa l probleem

De Paardenmarkt is geen alleenstaand geval. V lak na de 1ste en 2de W ere ldoorlog  werden 
grote hoeveelheden oorlogsm ateriaa l gedum pt langs de kusten van Europa. G ezien de 
chaotische omstandigheden van het moment z ijn  deze operaties w e in ig  of helemaal niet 
gedocumenteerd.

Sindsdien zijn  veel dumpplaatsen in kaart gebracht. Het rapport van de SEABED w erkgroep 
van de OSPAR commissie)*) uit 2 0 0 2  meldt alleen al een 80-tal dumplokaties in de N oordzee 
en noordoostelijke Atlantische O ceaan (zonder inbegrip  van de Baltische Zee)(zie kaart).
Dit aanta l is zeer w aarsch ijn lijk  een onderschatting.
Een paar voorbeelden van gekende munitiedumpplaatsen :
•  In het Skagerrak, tussen Denemarken en het zuiden van N oorw egen, werden na W OU 

minstens 4 5  schepen gedumpt, met in totaal een paar honderdduizend ton conventionele en 
chemische munitie aan boord.

•  Tussen Ierland en Schotland w erd meer dan 1 m iljoen ton oorlogsm ateriaa l (waaronder ook 
veel chemische munitie) gedumpt.

•  Vóór de Duitse kust w erd sinds W O I naar schatting 1,5 m iljoen ton chemische en 
conventionele munitie gedum pt op 1 6 lokaties, van de W addenzee tot de Noord-Friese 
eilanden.

•  In de Baltische Zee w erd  na W O U minstens 5 0 .0 0 0  ton chemische munitie gedumpt, 
onder andere in de buurt van Bornholm.

O ok na de 2de W ereldoorlog bleef men nog gedurende tientallen ¡aren overto llige of 
verouderde voorraden (al dan niet chemische) munitie dumpen in zee. M et het groeiend 
ecologisch protest in de ¡aren '7 0  nam het aanta l dumpingen gestaag af, en in veel landen is 
het nu verboden.

Het OSPAR(*) verdrag van 1 99 3  verb ied t het dumpen van chemisch afval in zee, maar daa r
b ij w o rd t niet specifiek verwezen naar chemische munitie. M et de ratifica tie  van de Chemical 
W eapons Convention (CW C) in 1 9 9 7  is het dumpen in zee van chemische wapens exp lic ie t 
verboden.

(*) OSPAR (OSlo-PARis Convention) = verdrag Yoor de bescherming van het mariene milieu van de Noordzee en de noord-oostelijke 

Atlantische Oceaan.
OSP

Gekende munitiedumpplaatsen in de N oordzee  en noordoostelijke Atlantische O ceaan, 
zoals gepub liceerd  in het rapport van de 'SEABED' w erkgroep van de OSPAR Commissie uit 
2 0 0 2 . N a a r a lle  w aarsch ijn lijkhe id  is het aan ta l dumpplaatsen onderschat
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RCMG
Het Duitse containerschip Heinrich Behrmann liep in november 2 0 0 1  vast op  het strand van Blankenberge. Dat een derge lijk  ongeval 
z ich  ook in de buurt van de Paardenmarkt zou  kunnen voordoen is niet vo lled ig denkbeeld ig

kan een bijkomende milieubelasting 
vormen. Door de langzame corrosie en 
grote verdunning zal hun concentratie 
vermoedelijk relatief laag zijn , alhoewel 
piekconcentraties nabij de granaten niet 
uitgesloten zijn.

Scheepsrampen: een reëel 
gevaar voor de dumpsite?

Door de huidige bedekking is het w einig 
w aarschijn lijk dat granaten op het strand 
zullen aanspoelen. Het grootste gevaar 
lijkt op dit moment te schuilen in ongeluk
ken, zoals bijvoorbeeld veroorzaakt door 
scheepsrampen. Het munitiestortgebied 
ligt immers vlakbij één van de drukste 
havens van NW -Europa, op een boog
scheut van de voornaamste scheepsroutes 
en p ijp le id ingen, en van één van de 
grootste LNG gas terminals.

O p het eerste gezicht lijkt de kans op 
vastlopen van grote schepen op de 
Paardenmarkt erg klein. Men zou inder
daad verwachten dat schepen met een 
relatief grote diepgang (zoals tankers en 
containerschepen) stranden voor ze de 
munitiestortplaats kunnen bereiken.
Toch zijn  er de afgelopen decennia meer
dere ongelukken gebeurd (bij zware 
storm) met schepen gestrand op de

Belgische kust. Het meest recente ongeluk 
vond plaats in november 2 0 0 1 , toen een 
Duits containerschip vastliep op het 
strand van Blankenberge (zie foto).

Daarbij moet ook rekening gehouden 
w orden met de opwarm ing van de aarde 
ten gevolge van het broeikaseffect.
Studies hebben aangetoond dat h ierdoor 
de stormfrekwentie gevoelig zal toene
men. Volgens recente schattingen in 
Engeland zal de komende eeuw de kans 
op extreem hoog w ater bij storm met een 
factor 2 0  toenemen. Het is duidelijk dat 
hierdoor de kans op eventuele scheeps
rampen zal vergroten.

De mechanische belasting veroorzaakt 
door een dergelijke inslag kan de munitie 
(verder) doen openbreken w aa rb ij de 
Ínhoud vrijkomt. Aangezien het munitie 
uit voorraden betreft z ijn  er voldoende 
redenen om aan te nemen dat het 
ontstekingsmechanisme niet op scherp 
staat. Toch is het niet uitgesloten dat rela
tief intacte granaten, gevuld met (nog 
steeds actieve) explosieven, onder deze 
druk gaan reageren hetgeen eventueel 
tot een ontploffing zou kunnen leiden.
De huidige deklaag in het munitiestortge
bied vormt evenwel een natuurlijke 
bescherming en zal de mogelijke impact

zeker beperken. Niettemin w ordt in 
het rampenplan Noordzee rekening 
gehouden met het b ijzonder karakter van 
de Paardenmarkt.

Besmette vis ?

Arseenverbindingen zouden wel eens de 
belangrijkste bron van een eventuele 
besmetting van visvlees ais direct gevolg 
van de stortplaats kunnen zijn . M et name 
vissen die zich voeden met organismen 
die in of op zeebodem leven (het zoge
naamde benthos) zouden daarb ij een 
grotere kans maken op een verhoogde 
concentratie aan arsenicum. De belang
rijkste commerciële 'vissoorten' in de 
Belgische kustnabije zone zijn  o.a. plat
vis (Schol, Schar, Tong), G rijze  garnaal, 
en in mindere mate W ijting  en 
Kabeljauw. M ede ais gevolg van de 
chemische vervuiling van het Schelde 
estuarium is het bodemdierleven van de 
oostelijke kustzone verarmd.

Commerciële visvangst in de directe 
omgeving van het munitiestortgebied 
(op de site ze lf geldt nog steeds een vis
verbod) b lijft grotendeels beperkt tot 
garnalenvisserij. Deze gebeurt veelal met 
behulp van kleine bootjes, terw ijl grotere 
schepen verder uit de kust opereren.
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Rekening houdend met de recente bedek
king, de (vermoedelijk) goede staat van 
de granaten en de relatief kleine vervui- 
lingsradius lijkt de kans op besmetting 
van vis of garnalen voor consumptie op 
dit moment daarom uiterst miniem.
Toch kan een eventuele besmetting in de 
toekomst niet helemaal worden uitgeslo
ten. W aakzaam heid en een regelmatige 
controle z ijn  daarom aangewezen.

Een w in -w in  situatie: 
de mogelijke omvorming tot 
natuurgebied

Indien er aanw ijzingen zouden zijn  voor 
het vrijkomen van munitie, bijvoorbeeld 
door erosie van de munitiestortplaats of 
een deel ervan, dan kan de ophoging tot 
een kunstmatig eiland eventueel overwo
gen worden. Deze optie geeft tevens de 
kans om het munitiestortgebied te herstel
len tot een beschermd natuurgebied.

De constructie van een artificieel eiland 
dat mogelijk ais broedplaats kan dienen 
vereist een ophoging tot een niveau van 
Z + 6 .5 0  m (t.o.v. het gem iddelde laagste 
laag w ater b ij springtij). Een zogenaam 
de hoefijzerstructuur lijkt hiervoor het 
meest aangewezen, w aarb ij de twee 
oostelijke z ijden een zandhelling vormen 
en de drie overige z ijden de vorm aan
nemen van een stortsteendam 
(zie figuur). W e mogen echter niet uit het 
oog verliezen dat een dergelijke opho
ging het probleem van lekkende munitie 
niet zal oplossen. Bijkomende controle 
zal daarom nog steeds nodig zijn.
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M oge lijke  bouwtechnische oplossing voor afdekking van de munitiestortplaats d oo r m iddel 
van ophog ing  tot een kunstmatig e iland. Drie z ijden  van het e iland  worden gevorm d d oo r een 
dam, de twee overige z ijden  doo r een zandhe lling

De bouw van een eiland biedt belangrij
ke mogelijkheden ais broedgebied voor 
sternen, meeuwen en plevieren, maar 
ook ais rustplaats voor zeehonden.
Ten gevolge van de verdere ontwikkeling 
van de voorhaven van Zeebrugge zijn  de 
huidige sternen- en meeuwenpopulaties 
a ldaar immers gedoemd te verdwijnen. 
Een sterneneiland op het stortgebied zou 
er voor kunnen zorgen dat het voort
bestaan van deze soorten voor België 
verzekerd wordt.

Berging lijkt géén goede optie

Berging van de munitie lijkt technisch 
haalbaar, maar is een uiterst kostbare 
en riskante onderneming met 
grote risico's zowel voor 
het personeel ais het

De kans dat ongecontroleerde hoeveelhe
den schadelijke stoffen in het milieu 
terecht komen tijdens de bergingsopera- 
tie is zeer groot. D aarbij vergt een derge
lijke operatie ook een aangepast trans
port en opslagm ogelijkheid.

Eén van de grootste bekommernissen 
blijft echter de ontmanteling van de 
geborgen granaten. De vernietiging van 
een dergelijke grote hoeveelheid munitie 
vergt een zeer uitgebreide ontmantelings- 
capaciteit. De huidige capacite it van de 
ontmantelingsfabriek in Poelkapelle 
(zie kader) schommelt tussen de 1 0 en 

15 granaten per dag. O p d it moment 
liggen nog ruim 2 0 .0 0 0  granaten te 

wachten op ontmanteling en 
dagelijks worden nog grana
ten gevonden in de velden.

Tenzij er direct gevaar dreigt, lijkt ber
ging van de munitie daarom niet de 
meest aangewezen optie. Nochtans blijft 
het in theorie wel de enige mogelijkheid 
om de zaak ten gronde op te lossen.

De vinger aan  de pols houden is 
noodzakelijk

O p dit moment lijken er geen aanw ijz in 
gen te z ijn  voor onm iddellijk gevaar.
De beste optie lijkt daarom om de muni
tiestortplaats met rust te laten. Gezien de 
korte afstand tot de kust en de ondiepe 
ligging b lijft het echter van groot belang 
om het gebied op regelmatige basis te 
controleren. Geochemische controle heeft 
daarb ij de hoogste prioriteit. De analyse 
van water- en sedimentstalen kan infor
matie opleveren met betrekking tot de 
staat van uitlekken en de afbraak van de 
chemische verbindingen. De stalen die
nen te worden onderzocht op de aanwe
z igheid van chemische strijdmiddelen en 
explosieven (en hun ontledingsproduc- 
ten), en munitiegerelateerde zw are meta
len. Bijkomende biologische metingen 
kunnen eventueel de graad van ecologi
sche aantasting helpen bepalen.
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Een eerste staalnamecampagne ¡n het 
munitiestortgebied werd reeds voorzien 
voor ¡uii 2 0 0 2 .

Het regelmatig onderzoeken ('monitoren') 
van de zeebodem is uiterst belangrijk om 
het erosie- en accumulatieproces te 
volgen en mogelijke voorwerpen op de 
bodem te ontdekken. Speciale aandacht 
dient h ierbij te gaan naar de erosiezone 
ten noordwesten van de stortplaats. 
Verdere uitbreiding van deze zone 
(bv. door een mogelijke verbinding met 
de Appelzakgeul) kan resulteren in erosie 
van de stortplaats, w aardoor munitie aan 
de oppervlakte kan komen. Bijkomende 
dieptemonitoring is nodig om de inwendi
ge structuur en de evolutie van de stort
plaats gedetailleerd in kaart te brengen.

Hoe moet het nu verder?

Ondanks het reeds geleverde onderzoek 
blijft tot op heden een groot aantal facto
ren onbekend. Een correcte evaluatie van 
de munitiestortplaats vereist -  naast een 
regelmatige monitoring -  ook bijkomen
de metingen ter plaatse. Zo kan de huidi
ge staat van de munitie worden beoor
deeld door een (representatief) aantal 
granaten naar boven te halen, te onder
zoeken en vervolgens te gebruiken om 
het verloop van het corrosieproces beter 
te kunnen inschatten. Daarnaast is er ook 
nood aan verder fundamenteel onder
zoek. Belangrijk in dit opzicht z ijn  het 
dynamisch gedrag van toxische verbin
dingen, de langetermijn milieueffecten en 
risicomodellering.

O ntm ante lingsinsta lla tie  in Poelkapelle

Om  het probleem van de gestaag aangroe iende berg W O I munitie aan te pakken, w erd in 
1989  beslist tot de bouw  van een ontm antelingsfabriek nab ij het West-Vlaamse Poelkapelle.
In oktober 1 9 9 9 , na een testfase van twee ¡aar, was de installatie vo lled ig  operationeel.
Ze w o rd t gerund door de Dienst voor O pru im ing  en Vernietig ing van O orlogstuigen (DOVO) 
van het Belgisch leger.

Een eerste stap in het ontmantelingsproces is de identificatie. Conventionele munitie w ord t 
gescheiden van chemische o f 'verdachte ' munitie. Deze w o rd t vervolgens met X-stralen 
doorgelicht. G em iddeld 40%  van de 'verdachte ' munitie b lijk t u ite indelijk toxisch.
De granaten worden gemerkt en alle inform atie w o rd t in computerbestanden verwerkt.

De tweede stap is ontmanteling. De gevo lgde procedure hangt a f van de aard  van het 
strijdm iddel (vloeibaar o f vast). In het geval van een v loe ibare  Ínhoud w o rd te e n  gaatje  
geboord in de g ranaatw and en de toxische stof w o rd t eruit gezogen en w eggepom pt naar 
een container. G ranaten met een vaste Ínhoud (Clark) vormen vooralsnog een probleem door 
de contam inatie van de aanw ezige  explosieven met de arseenverbinding.

De ontmantelde granaten worden vervolgens ontsmet en samen met de conventionele munitie 
tot ontploffing gebracht op daartoe bestemde terreinen. De uite indelijke vern ie tig ing van de 
chemische strijdm iddelen gebeurt door een gespecialiseerd bedrijf.

Per dag kunnen op d ie  manier een 10 à 15-tal granaten ontmanteld w orden.
O ndanks de dagelijkse aanvoer van nieuwe granaten -  gem iddeld tussen de 2 0 0  en 3 0 0  ton 
per ¡aar -  w erd de voorraad  (verdachte) chemische munitie sinds 1 9 9 9  teruggebracht tot ruim 
2 0 .0 0 0  granaten.

O p dit moment w ordt gewerkt aan een 
optimale langetermijnstrategie van de 
stortplaats. Dit niet enkel met het oog op 
het beheer van de momtoringoperaties 
en het verwerven van fundamenteel 
inzicht, maar tevens ais w aarborg  voor 
een goede communicatie. H ierbij is het 
creëren van meer openheid naar het 
publiek toe erg belangrijk. Enkel dit kan 
helpen de vele onzekerheden en twijfels 
terzake weg te nemen en overbezorgde 
reacties te vermijden.

De studie 'Evaluatie van de 
Paardenmarkt site ' ( I 999 -200  I j  werd  
uitgevoerd in opdracht van de Federale 
Diensten voor W etenschappelijke, 
Technische en Culturele 
Aangelegenheden (DWTCj en kadert in 
het Programma 'Duurzaam beheer van 
de N oordzee '.
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