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Meer en beter ondernemen

Hijs de zeilen
SYN'TRA

WEST vzw

Vormingsinstituut voor KMO

Ondernemen is als zeilen.
U bepaalt de juiste koers en zet alle zeilen 
bij om snel vooruit te gaan. U vertrouwt op 
navigatie-instrumenten en u rekent op de 
ervaring en inzet van uw hele team.
Maar het water is soms onstuimig en de 
wind kan draaien. En dan moet u uw beste 
stuurmanschap laten zien.

M eer en beter ondernemen met 
Syntra West:
• Opleiding
• Opleidingsplanning en 

competentiemanagement
• Begeleiding
• Subsidieadvies

Uit welke hoek de wind ook komt, u staat 
er als ondernemer nooit alleen voor. U kunt 
rekenen op Syntra West als uw partner in 
grote uitdagingen. Ons engagement is: u, 
uw medewerkers en heel uw organisatie 
optimaal laten functioneren. Via opleiding, 
opleidingsplanning, begeleiding en subsidie
advies.

Professionele oplossingen op korte termijn 
en een dynamische visie op de toekomst. 
Geef uw bedrijf de wind in de zeilen samen 
met Syntra West.

Voor inlichtingen in verband met onze 
dienstverlening aan bedrijven kunt u terecht 
op 050/70 28 07 of via e-mail: 
info@syntrawest.be

M et de steun van West-Vlaanderen
Door mensen gedreven

Syntra W est vzw is erkend door de Vlaamse Gemeenschap

www.syntrawest. be
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West-Poort
K jpM jg JPPP ' In West-Vlaanderen hebben we de wind 

in dezeilen. Onze unieke ligging is een sterke 
r *  troefkaart. Dankzij West-Poort staan de poorten

naar de hele wereld open. West-Poort overkoepelt ^ Ê È êÊ 
de zeehavens Zeebrugge en Oostende, de luchthavens 

Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem en de transport
faciliteiten van Kortrijk-Menen, Wielsbeke en Avelgem. Een 

ideale uitvalsbasis voor het vervoer van passagiers en goederen. 
West-Poort zorgt voor economische impulsen en mooie perspectieven 

op het vlak van investeringen en tewerkstelling.
Meer info: www.west-poort.be

Ondernemen. Het zit in ons.
;

http://www.west-poort.be
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De Noordzee,
blik op de toekomst

De zee spreekt to t onze verbeelding. Beelden van rust tot 
storm, van aantrekkingskracht en bedreiging liggen gegrift 
in ons collectief geheugen. Sinds eeuw en trachten de kust
bewoners zich te beschermen tegen storm vloeden door het 
bouwen van dijken en bovendien trekt de Noordzee jaarlijks 
drom m en mensen aan. De zee w ord t m et veel aandacht ge
volgd door de media en publieke opi
nie. M ogelijke verstoringen van de 
'horizon', bijvoorbeeld door windtur- 
bineparken, zijn m aatschappelijk ge
voelige them a's die een grote groep 
van mensen aanspreken.

De Noordzee is van oudsher een be
langrijke bron van inkomsten. De vis
serij en het maritieme transport heb
ben een lange traditie. Al eeuw en is 
'het kanaal' één van de drukst beva
ren routes ter wereld en vandaag zijn 
de kusthavens Oostende en Zeebrugge belangrijke poorten 
voor de V laamse, exportgerichte, econom ie. Het toerisme 
kende de voorbije eeuw  een enorm e groei en vastgoed met 
zicht op zee zit in de lift. Een n ieuwe sector is de zandwinning 
en recenter zijn de offshore energieproductie en aquacultuur 
aan de orde. Zo w orden m eer en m eer claims op de Noord
zee geplaatst. M aar de Noordzee is een gevoelig ecosysteem. 
Het verzoenen van de natuurwaarden m et de vele activiteiten 
en aanspraken op de zee is een moeilijke, maar ontzettend 
belangrijke uitdaging voor het Noordzeebeleid.

Deze uitdagingen maken dat de bevoegde federale minister 
voor de Noordzee w erkt aan een visie op een leefbare toe 
komst voor de Noordzee. Sleutelwoord in deze visie is 'duur
zaam beheer'. Doelstelling is het uitwerken van een duur
zaam masterplan voor de Noordzee

Het GAUFRE-project is daar een voorbeeld van. Het project 
in het kader van het Federaal W etenschapsbeleid richtte zich 
vooral op de ontwikkeling van een ruimtelijke planningsme- 
thodologie, geënt op de specifieke karakteristieken van de zee. 
De unieke, driedimensionale en dynamische ruimte die de zee 
is, m aakt immers dat planning op zee in grote mate verschil

lend is van planning op land.

De komende jaren is er voldoende 
ruimte op de Noordzee beschikbaar 
als er zorgvuldig gebruik van wordt 
gemaakt. De Noordzee kan zijn be
langrijke rol voor de Belgische econo
mie goed blijven vervullen en sinds een 
aantal jaar worden gebieden met bij
zondere natuurwaarden beschermd.

Van belang is dat er degelijke instru
m enten beschikbaar zijn om toe 

komstige ontw ikkelingen op de Noordzee in goede banen te 
leiden. Het komt er op aan om verschillende activiteiten op 
de Noordzee goed naast - o f in com binatie m et - elkaar te 
laten ontwikkelen. De verschillende activiteiten op zee, zoals 
scheepvaart, visserij, recreatie, zandwinning, windturbinepar- 
ken, ... stellen elk andere eisen aan de om geving w aardoor 
som m ige gebieden meer geschikt zijn voor een bepaalde ac
tiviteit dan andere gebieden. In de toekom st m oeten w e  aan 
geven hoe initiatieven en vergunningaanvragen op de Noord
zee w orden beoordeeld en op elkaar w orden afgestem d. Bij 
die beoordeling zal onder m eer m oeten gekeken worden 
naar het effect op het ecosysteem, nut en noodzaak van de 
activiteit en naar efficiënt ruimte- en tijdsgebruik. ■

HET VERZOENEN VAN DE 
NATUURWAARDEN MET 
DE VELE ACTIVITEITEN OP 
ZEE IS EEN BELANGRIJKE 
UITDAGING VOOR HET 
NOORDZEEBELEID

Het opbouw en van een politiek en een maatschappelijk
draagvlak rond het project van de Noordzee is daarom een
cruciaal gegeven. Dit zal goed m oeten gevoed worden door
degelijke informatie, sensibilisatie en het betrekken van de
bevolking en van alle betrokken sectoren en besturen. Naast
com m unicatie en overleg heeft een goed beleid ook nood dr. Rik Houthaeve
aan wetenschappelijke gegevens en nieuwe m ethodieken. A fdelingshoofd ruimtelijke planning, W E S
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Noordzee -  Noordzeven:
7 krachtlijnen voor meer Noordzee
Renaat Landuyt * minister van de Noordzee

In 2003 werd door de federale regering terecht de optie genomen 
om een minister bevoegd te maken voor alle aspecten die met 
onze Noordzee te maken hebben. Er wordt immers vaak vergeten 
dat de Noordzee, een gebied van 3.400 vierkante kilometer, als 
een "elfde provincie" van België beschouwd kan worden. Johan 
Vande Lanotte, de eerste Belgische minister van de Noordzee, 
heeft aanvankelijk vooral alle milieubevoegdheden gecoördi
neerd. De staatshervorming had zich immers niet doorgetrokken 
tot op de Noordzee. Als minister van de Noordzee èn minister 
van mobiliteit, stel ik mij als doel ook vervoer en verkeer op zee 
gecoördineerd te laten verlopen.

Nadat minister Vande Lanotte voor de Noordzee de ruimtelijke 
ordening en de bescherming van het milieu op punt heeft ge
steld, wil ik hierop verder bouwen om nu ook alles wat op de 
Noordzee beweegt te regelen. Ik wil dit doen langs zeven wegen: 
zee-windenergie, zee-visserij, zee-vaart, zee-haven, zee-natuur, 
zee-recreatie en zee-wetgeving.

1. Zee-windenergie

Schone windenergie is een absolute top
prioriteit. Doelstelling is om een totaal ver
mogen van 2.000 MegaWatt te bereiken, en 
op die manier een gedeeltelijk, milieuvrien
delijk alternatief voor de uitstap uit de kern
energie te realiseren. Na de beslissing van 
C-Power om 60 windmolens op de Thorn- 
tonbank te bouwen, en ELDEPASCO voor de 
bouw van nog eens 36 windmolens op de 
achterliggende "Bank Zonder Naam", heeft 
zich reeds een derde initiatief aangemeld.

Vanaf de zomer van 2006 zullen van op 
het land de eerste sporen van de bouw van 
windmolens te zien zijn. Uiteraard zal ik hier

mijn ervaring als voormalig Vlaams minister 
van Toerisme aanwenden om de sensibilisa- 
tie rond deze nieuwe energie aan te zwen
gelen. En waarom niet nadenken over een 
kennis- en informatiecentrum over duurza
me energie aan onze kust?

2. Zee-visserij

Ook de sector van de zeevisserij moet mee 
met de vernieuwing. De koppeling van off
shore windenergie en mariene aquacultuur 
opent perspectieven, bijvoorbeeld voor een 
eigen Belgische mosselkweek. De interna
tionale erkenning van de visserijopleiding 
moet een volgende stap worden. De STCW-

Noordzee-
Noordzeven:

1. Zee-windenergie

2. Zee-visserij

3. Zee-vaart

4. Zee-haven

5. Zee-natuur

6. Zee-recreatie

7. Zee-wetgeving

erkenning (Standards of Training, Certifica- 
tion and Watchkeeping) vormt hierbij een 
discussiepunt. Dit brevet zou iedere visser 
meer zekerheid moeten geven en op die 
manier ook meer jongeren doen kiezen voor 
een job op zee en als visser.

3. Zee-vaart

België is terug een zeevaartnatie. Terwijl we 
vijf jaar geleden geen eigen schepen meer 
hadden, staat België vandaag terug op de 
Europese tiende plaats als het gaat over de 
vervoerscapaciteit. Ik heb er dan ook alles 
aan gedaan om terug vertegenwoordigd 
te zijn in het bestuur van de Internationale
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Maritieme Organisatie (IMO). Voortaan be
slissen we weer internationaal mee over de 
veiligheid en beveiliging van schepen, de 
bestrijding van milieuverontreiniging en ma
ritieme juridische aangelegenheden.

4. Zee-haven

De mogelijkheden van onze kusthavens 
kunnen we optimaliseren door de overgang 
van zee naar binnenvaart vlotter te maken. 
Terwijl Vlaanderen met toelating van Europa 
investeringen in specifieke estuaire schepen 
wil steunen, zorg ik ervoor dat de veiligheid- 
en kwaliteitsvereisten voor dergelijke sche
pen aangepast worden. Binnenkort zullen 
er minstens vijf estuaire schepen een verbin
ding tussen Zeebrugge en Antwerpen ver
zorgen. Ondertussen willen we er ook voor 
zorgen dat de Belgische - dus Vlaamse - ha

vens tot de meest beveiligde van de wereld 
kunnen worden gerekend. Dit wordt meer 
en meereen concurrentievoordeel.

5. Zee-natuur

Er wordt nog steeds in onze Noordzee ge
loosd. Met het oog op effectieve vervol
gingen zijn er afspraken met het ministerie 
van defensie voor het gebruik van heli
kopters en onbemande vliegtuigen (UAV), 
evenals met de procureurs van Veurne en 
Brugge. Voor het ruimen van de lozingen 
hebben we samen met de kustwacht een 
operationeel draaiboek opgesteld om de 
bewijslast te onderbouwen. Op 8 decem
ber 2005 vond er reeds een belangrijke 
testvlucht in aanwezigheid van de minis
ter van Defensie plaats met de UAV's in 
Koksijde.

6. Zee-recreatie

Het prille succes van de gebruikersover- 
eenkomsten, met afspraken tussen de ge
bruikers van de zee en de minister van de 
Noordzee over de bescherming van de ma
riene gebieden, wil ik nu versterken door ze 
als basisregel vast te leggen. Als het ware 
verkeersregels op de Noordzee gesteund op 
overleg.

7. Zee-wetgeving

Een bijsturing en actualisering van de uitge
breide en veelal verouderde maritieme wet
geving is noodzakelijk om de uitdagingen 
van vandaag en morgen inzake veiligheid 
en milieubescherming aan te gaan. ■

l / V B 5
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Een zee van ruimte?
Naar een ruimtelijk 
structuurplan voor 
i^düwzaam beheer 
van de Noordzee
An Vanhulle • stafmedewerker ruimtelijke planning, WES 
Prof. dr. Frank Maes • professor Internationaal Publiekrecht en onderzoeksdirecteur Maritiem Instituut, Universiteit Gent

W tÊ Ê Ê É -

De zee is een belangrijke eco
nomische ruimte, rijk aan 
schatten zoals minerale stoffen 
of vis. Kusten en stranden zijn 
toeristische attracties, havens 
vormen motoren van economi
sche ontwikkeling.

Ondanks de belangrijke plaats 
van de zee in onze verbeel
ding en onze maatschappelijke 
en economische ontwikkeling, 
hebben planners en beleids
makers tot voor kort nooit veel 
interesse gehad voor de zee. 
De laatste jaren echter komt 
de Noordzee steeds meer 
'in zicht'.

Een voorbeeld van de beperkte plaats van 
de zee in het beleid zijn kustverdedigings- 
werken, zoals dijken en golfbrekers: de zee 
werd louter beschouwd als een brute kracht 
waartegen we ons moeten beschermen. 
Op zijn best werd de zee beschouwd als 
'mooi uitzicht', de bijna oneindig lijkende 
muur van appartementen langs onze kust 
is daar een exponent van. In het slechtste 
geval werd de zee een dumpplaats voor 
(al dan niet gevaarlijk) afval waarvoor op 
land geen plaats meer was. Pas op het einde 
van de jaren '80 van de vorige eeuw werd 
het storten van industrieel afval in het Belgi
sche deel van de Noordzee verboden.

De aanstelling van een minister van de 
Noordzee is alvast een uiting van het feit 
dat de vraag naar ruimte voor activi
teiten op zee de laatste jaren sterk toe
neemt. Dit gaat gepaard met discussies en 
publieke controverse over het gebruik van 
de zeeruimte: windmolenparken, natuur

reservaten op zee, het Europese visseri be
leid,... Bovendien dwingen berichten over 
klimaatsverandering en zeespiegelstijgingen 
ons na te denken over de impact van de zee 
op onze ontwikkeling.

Naar een ruimtelijk structuurplan 
voor het Belgische gedeelte van 
de Noordzee

De opgaven die zich in zee, op zee, en 
grenzend aan de zee stellen, zijn ruimte
lijke opgaven. Met het GAUFRE-project 
'Naar een ruimtelijk structuurplan voor het 
duurzaam beheer van de Noordzee' heeft 
een multidisciplinair team van biologen, 
juristen, geologen en ruimtelijke planners 
op een creatieve manier nagedacht over de 
toekomst van het Belgische gedeelte van 
de Noordzee. Het project werd binnen net 
kader van het Federaal Wetenschapsbeleid 
afgerond in 2005.

6 WES
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Figuur 1
Het Belgische deel van de Noordzee neemt slechts een zeer klein deel van de totale op
pervlakte van de Noordzee in beslag. Het zeegedeelte van onze buurlanden is beduidend 
groter.

Hierbij was het niet de bedoeling één za
ligmakend structuurplan voor het Belgische 
gedeelte van de Noordzee, afgekort het BNZ 
(figuur 1), te maken. Het project richtte zich 
vooral op de ontwikkeling van een ruim
telijke planningsmethodologie, geënt 
op de specifieke karakteristieken van de 
zee. De unieke, driedimensionale en dyna
mische ruimte die de zee is, maakt immers 
dat planning op zee in grote mate verschil
lend is van planning op land!

Belangrijkste verschillen tussen zee en land 
zijn de ondoorgrondelijkheid van de zee en 
de afwezigheid van een eigendomsstructuur 
op zee.

De fysische aspecten van de zee: 
een ondoorgrondelijke zee

Het ecosysteem van de zee is uitgesproken 
complex. Dit heeft te maken met de grote 
dynamiek van de zee: de dagelijkse cycli van 
eb en vloed, de stromingen die in de loop 
van een dag van richting veranderen, de 
aanzienlijke temperatuursschommelingen, 
afwisselingen in zoutgehalte of zuurstof-

graad,... Deze dynamiek zorgt er voor dat 
bijvoorbeeld o ieverontreiniging moeilijk te 
bestrijden is.

Het gevolg is dat de zee een grote variëteit 
aan milieus herbergt; van de ondiepe kust- 
banken tot de open zee. Ek  milieu trekt een 
eigen fauna en flora aan. Bovendien bestaat 
de zee uit meerdere lagen met onderlinge 
wisselwerking: bodem, waterkolom en 
lucht. Deze gelaagdheid verhoogt de com
plexiteit van plannen op zee, maar biedt te
zelfdertijd mogelijkheden om op een zelfde 
locatie verschi lende activiteiten gelijktijdig 
toe te laten. De zee is de ideale ruimte voor 
meervoudig ruimtegebruik! (figuur 2)

Dit dynamische, driedimensionale en moei
lijk voorspelba'e systeem maakt plannen in 
de Noordzee complexer dan op land. Alleen 
al het afbakenen van grenzen is problema
tisch: wateren waterorganismen bekomme
ren zich niet om grenzen, verontreinigende 
stoffen evenmin! De grenzen die we vast
leggen, zijn op zee louter mentaal.

Bovendien weten we nog zeer weinig over 
onze zeeën. Zelfs de Noordzee, die relatief

Figuur 2
Een meerlagige zee. Wisselwerking tussen 
bodem, water en lucht.

grondig onderzocht wordt, is nog groten
deels onbekend terrein. Het is bijgevolg heel 
moeilijk om de volledige impact van ingre
pen in het mariene milieu in te schatten. Van 
de meeste ingrepen zijn slechts achteraf de 
gevolgen duidelijk. Een voorbeeld zijn de 
zand- en grindontginningen in het BNZ. Tot 
2003 vonden bijna alle ontginningen plaats 
op een zeer beperkte zone op de Kwinte 
Bank, een zandbank op ongeveer 13 kilo
meter voor de kust van Nieuwpoort. Door 
de intensieve en jarenlange ontginning ont
stond op deze bank een depressie van vier 
meter diep, een situatie met grote gevol
gen voor het plaatselijke ecosysteem. Toen 
dit duidelijk werd, besloot de overheid de

W E B 7



Om te vermijden 
dat het toenemend 
aantal activiteiten 
op de Noordzee tot 
ruimtelijke conflicten 
leidt, moeten deze 
op elkaar afgestemd 
worden.
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zandbank voor drie jaar te sluiten voor ont
ginning opdat het ecosysteem zich opnieuw 
zou kunnen herstellen. Ook de gevolgen 
van windmolenparken op zee zijn voorals
nog moeilijk in te schatten.

Dossier: DE NOORDZEE

Activiteiten op zee; een zee van 
niemand en iedereen

Reeds eeuwenlang wordt de zee beschouwd 
als een ruimte die aan niemand toebehoort 
en waarover iedereen kan beschikken. Dit 
hebben we te danken aan de 'Mare Libe- 
rum'-gedachte, letterlijk 'de Vrije Zee', die 
begin 17de eeuw door Hugo Grotius werd 
geïntroduceerd. Volgens dit concept waren 
alle zeeën en oceanen gemeenschappelijk 
en konden naties dus geen claim leggen op 
een stuk zee. Tegelijk betekende dit echter 
ook een vrijgeleide voor een ongecontro
leerde exploitatie van de zee. Alles kon.

Uiteindelijk zijn toch delen van de zee 'in bezit 
genomen': vandaag hebben kuststaten terri
toriale bevoegdheden op zee. Zo is het Bel
gische deel van de Noordzee ongeveer 
65 km breed met een zeewaartse lengte 
van ongeveer 87 km, wat overeenkomt met 
een gemiddelde Belgische provincie. Andere 
Noordzeelanden hebben bevoegdheden over 
aanzienlijk grotere delen van de Noordzee.

De gevolgen van de Mare Liberum-gedachte 
zijn echter nog steeds duidelijk zichtbaar. 
Zo bestaat er geen eigendomsrecht op zee, 
hoogstens tijdelijke concessies. Niemand kan 
een volledige claim leggen op een stuk zee. Dit 
is een essentieel verschil met de situatie op land, 
waar grondbezit een belangrijk aspect vormt 
van de ruimtelijke organisatie. Zo beschouwd 
is de zee de grootst denkbare openbare ruimte, 
(figuur 3)

De vele activiteiten op zee leiden onvermijde
lijk tot ruimtelijke conflicten. Activiteiten van 
de ene gebruiker betekenen mogelijks beper
kingen voor een andere. Zo bekijkt de visserij 
de hele zee als (potentiële) visgrond, waardoor 
conflicten ontstaan met andere (nieuwe) ac
tiviteiten. Vooral vaste infrastructuur, zoals 
windmolenparken, wordt door vissers aan
zien als een bedreiging omdat dergelijke in
frastructuur het totale beschikbare visareaal 
reduceert.

Om deze conflicten enigszins te kunnen 
beheersen, zijn toch enkele zaken vastge-

Figuren 3 en 4 'M are  Liberum ' versus 'de geregelde zee'
Figuur 3 toont dat de 'Mare Liberum'-gedachte nog sterk gevoeld wordt op zee. Deze figuur toont alle activiteiten op zee in overlay (scheepvaart, 
visserij, zand-en grindontginning, baggeractiviteiten, recreatie, militaire activiteiten, windmolens, kabels en pijpleidingen, zachte en harde kust
verdediging en allerhande bakens en radars). Figuur 4 toont wat van al deze activiteiten juridisch is vastgelegd. Dit zijn de zones met een juridisch 
statuut in het BNZ.

International* planningscontext

■  internationale vaarroutes

[~~1 ankerplaats

Romsargebied

National* planningscontext

j  concessiezones voor rand- en grindontginning 

stortzones voor boggerspecie 

■  concessiegebieden voor windmolenparken 

I 1 militaire oefenzones

m m  m  m  m visserijgebieden

oorlogsmunitie (gesloten voor visserij)

UGent, Maritiem Instituut.



Dossier: DE NOORDZEE West-Vlaanderen Werkt 1, 2006

Scheepvaart in het Belgische deel van de Noordzee

De Noordzee is één van de drukst bevaren zeeën ter wereld. 
In de Straat van Dover is er een intens scheepvaartverkeer 
met gemiddeld 1.000 scheepsbewegingen per dag. Aanslui
tend op de Straat van Dover ligt oostelijk het Noordhinder 
verkeerscheidingsstelsel Dit stelsel wordt gebruikt door het 
scheepvaartverkeer van de Atlantische Oceaan naar de havens 
in de Noordzee en de Baltische Zee en in omgekeerde richting. 
Het oostelijke scheepvaartverkeer (in de Noordzee binnenkomende 
schepen) passeert volledig in de Belgische exclusieve economische 
zone (EEZ). Het uitgaande of westelijke scheepvaartverkeer passeert 
slechts gedeeltelijk in de Belgische EEZ. Het scheepvaartverkeer van 
en naar de Vlaamse havens en naar Vlissingen en Terneuzen ver
loopt overwegend via het verkeerscheidingsstelsel Westhinder 
Dit verkeerscheidingsstelsel bestaat eveneens uit een oostelijke 
(ingaande) en westelijke scheepvaartroute (uitgaande) en vormt 
in de Franse EEZ ter hoogte van Duinkerke een afsplitsing van de 
hoofdscheepvaartroute Noordhinder. Deze splitsing is een bijzonder

gevoelig gebied voor scheepvaartongevallen, waarvan de aanvaring 
tussen het containerschip Kariba en het autoschip de Tricolor op 14 
december 2002 het meest recente voorbeeld is.

In de periode april 2003 tot maart 2004 werden in de IVS SRK (het 
Informatie Verwerkend Systeem van de Schelde Radar Keten) da
tabase van de Dienst Scheepvaartbegeleiding ongeveer 55.000 
scheepsbewegingen door het Vessel Traffic Service (VTS) systeem 
in de Belgische territoriale zee geregistreerd (hierbij zijn geen vis
sersvaartuigen, pleziervaartuigen of marineschepen inbegrepen). 
De meerderheid van deze scheepsbewegingen situeren zich in de 
scheepvaartroute aansluitend op het Westhinder verkeerscheidings
stelsel, zoals weergegeven in figuur 5. Het Westhinder ankerge- 
bied is aangeduid als vluchtplaats voor schepen in nood en wordt 
gebruikt door tijgebonden schepen die wachten om het Schelde 
estuarium op te varen of die wachten op beloodsing. Het Westhin
der ankergebied ligt buiten de Belgische territoriale zee.

Figuur 5
Overzicht van de scheepsbewegingen in het Belgisch deel van de Noordzee
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Bron: ECOSONOS, Maritiem Instituut, Universiteit Gent, 2005, onuitgegeven: 
zie ook MIRA Achtergronddocument 2005, Kust en zee, 23
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legd. (figuur 4) Zo gaat de laatste jaren 
meer aandacht naar de natuurwaarden 
en zijn mariene beschermde milieus af
gebakend. Het Zwin en een deel van de 
kustbanken zijn bijvoorbeeld internatio
naal beschermd. Ook militaire oefenzo
nes, ontginningsgebieden voor zand en 
grind, gebieden voor visserij en bagger- 
stortplaatsen werden vastgelegd, evenals 
de internationale scheepvaartroutes (zie 
kadertekst "Scheepvaart in het Belgische 
deel van de Noordzee" en figuur 5).

Deze regels en plannen hebben echter 
hoofdzakelijk een functie in conflictbe
heersing: de ruimtevraag van een sector 
wordt zo goed mogelijk (ad hoe) beant
woord, waarbij de beleidsmaker er op 
toeziet dat conflicten met andere activi
teiten tot een minimum beperkt blijven. 
De huidige zonering op zee vertoont veel 
gelijkenissen met de gewestplanning uit 
de jaren '70: zones worden afgebakend 
en regels bepalen wat wel en niet kan in 
deze zones.

Figuur 6
Ontwikkeling van zes scenario's voor het BNZ.

I D D
DE ONTSPANNEN ZEE

D H
© UGent, Maritiem Instituut.

De toekomst van de Noordzee: 
een evenwichtsoefening tussen 
welzijn, ecologie en landschap en 
economie

Elke activiteit in de Noordzee is een uiting 
van het belang dat beleidsmakers hechten 
aan een bepaalde waarde. Grofweg zijn drie 
kernwaarden te onderscheiden: welzijn, 
ecologie en landschap en economie.

Zo is het vastleggen van mariene natuurre
servaten duidelijk ingegeven door het grote 
belang dat beleidsmakers de laatste jaren 
hechten aan de ecologische en landschap
pelijke waarde van de Noordzee, of is het 
stimuleren van zand- en grindontginning 
een uiting van het belang dat het beleid 
hecht aan de economische waarde van de 
zee.

Een goed ruimtelijk beleid voor het Belgi
sche deel van de Noordzee vertrekt van een 
maatschappelijk onderhandelde hiërarchie 
in deze kernwaarden. Uiteraard spelen die
zelfde waarden een rol bij het ontwikkelen 
van een ruimtelijke visie voor het vasteland.

In het GAUFRE-project werden zes scena
rio's uitgewerkt voor de toekomst van het 
BNZ. Drie scenario's zijn sterk gericht op 
één van de kernwaarden. De andere drie 
scenario's zijn gebaseerd op een combina
tie van twee van deze kernwaarden. De zes 
scenario's worden schematisch voorgesteld 
op de zes hoeken van een zeshoek (figuur 
6). Elk scenario werd zo uitgewerkt dat 
relatief extreme toekomstbeelden werden 
bekomen. Bedoeling was om nieuwe, soms 
ook niet voor de hand liggende mogelijk
heden duidelijk te maken en een beleid te 
stimuleren dat niet enkel de huidige trends 
weerspiegelt, maar ook vooruitloopt op 
toekomstige ontwikkelingen. Dit aan de 
hand van een vaste methodologie waaruit 
blijkt dat ruimtelijke ingrepen en beleidsbe
slissingen rechtstreeks voortvloeien uit een 
welbepaalde verhouding tussen welzijn, 
ecologie en landschap en economie. De 
scenario's leiden niet tot zoneringsplannen, 
maar eerder tot structuurplannen, naar 
analogie met de huidige praktijk van struc
tuurplanning op land, maar aangepast aan 
de specifieke planningskenmerken van het 
mariene milieu.

Zes toekomstbeelden voor de 
Noordzee (figuur 7)

01 / De ontspannen zee:
herbeleef de kust!

Dit scenario focust op de welzijnswaarde 
van de Noordzee. De ontwikkeling van de 
kust als recreatieve en toeristische zone
wordt zoveel mogelijk versterkt. Daarenbo
ven biedt de zee ook andere mogelijkheden 
van welzijn: denk maar aan algentherapie, 
biofarmaceutische producten enzovoort. 
Hierbij kan aquacultuur een belangrijke rol 
spelen. Ook dergelijke onderzoek- en pro- 
ductieactiviteiten gericht op het welzijn 
van de mens worden in dit scenario verder 
ontwikkeld. Alle activiteiten op zee die enige 
hinder met zich mee kunnen brengen voor 
het welzijn van de 'kustconsument', worden 
verplaatst naar plaatsen waar ze geen of 
minder hinder opleveren.

02 / De speelse zee:
Mare Nostrum

Dit scenario focust zowel op de welzijns- 
als de ecologische waarde van de Noord
zee. De volledige zee wordt gezien als een 
belevingsruimte, met het zeelandschap 
als waardevolle basis voor een nieuwe kijk 
op de Noordzee. Zo kunnen de ondiepe 
zandbanken voor de Belgische kust aanlei
ding vormen tot de ontwikkeling van een 
aantal kusteilanden met een toeristische of 
natuurlijke functie of een combinatie van 
beiden. Wrakken in de Noordzee worden 
toeristische en ecologische hotspots, en 
windmolens kunnen volgens een bepaalde 
opstelling in zee worden geplaatst waar
door ze het onderliggende waterlandschap 
(de zandbankenstructuur) duidelijk maken.

03 / De natuurlijke zee:
de beschermde zee

Het versterken van de landschappelijke en 
ecologische waarde is het uitgangspunt 
van dit scenario. Dit toekomstbeeld is erop 
gericht grote natuurlijke zones af te ba
kenen en te beschermen. Voor het BNZ 
betekent dit dat vooral de kustzone met 
zijn ondiepe zandbanken zal worden be
schermd. Dit kan leiden tot grote 'mariene 
beschermde gebieden' waarbinnen de na
tuur alle kansen krijgt en andere (voor de 
natuur hinderlijke) activiteiten beperkt of 
zelfs volledig verboden worden. Zo wor-
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Figuur 7
Zes ruimtelijke ontwikkelingsscenario's voor de Noordzee.

den windmolens op zee in dit scenario niet 
toegelaten omdat ze als vaste, vreemde 
infrastructuur een te grote impact hebben 
op het natuurlijke milieu van het Belgisch 
deel van de Noordzee, waarin geen rots
achtige habitats voorkomen.

04 / De mobiele zee: 
mee met de stroom

Naast de ecologische waarde speelt in 
dit scenario ook de economische waarde 
een voorname rol. Het toekomstbeeld is 
er met andere woorden op gericht econo
mie en ecologie met elkaar te verzoenen. 
Economische activiteiten zoals visserij 
en zand- en grindontginning worden 
zoveel mogelijk afgestemd op de na
tuurlijke dynamiek van de Noordzee.

Dit betekent dat een soort rotatiesysteem 
wordt gehanteerd om de natuurlijke mi
lieus niet overmatig te belasten. Tijdens 
kwetsbare seizoenen worden geen activi
teiten toegelaten in natuurlijke zones met 
een grote waarde. Bovendien worden de 
activiteiten bij voorkeur op de zandban
ken gesitueerd omdat de natuur daar het 
snelste regenereert. Voor baggering wordt 
zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de 
natuurlijke zeestromingen.

05 / De rijke zee:
ontginningsruimte

Dit is het meest economisch gerichte sce
nario voor het BNZ. Economische ontgin
ning van de Noordzee wordt zoveel 
mogelijk gestimuleerd en de visserij.

zand- en grindontginning en windmo
lenparken krijgen die locaties toegewe
zen die economisch het meest renderen
(kortst mogelijke afstand tot de kust, goede 
visgronden, goede zandkwaliteit, optimale 
windstromen). Net als bij de zand- en grind
ontginning worden ook voor de visserij 
concessiezones afgebakend waarbinnen de 
vissers onbeperkt (dus zonder quota e.d.) 
mogen vissen. Ze moeten als het ware hun 
eigen akkers beheren en zorgen dat hun 
'oogst' dan ook niet uitgeput raakt (te ver
gelijken met landbouwakkers).

Natuurbeschermingsgebieden en andere 
'luwe' zones (bijvoorbeeld windmolenpar
ken) hebben een functie als voorraadruim- 
tes voor de visserij.
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06 / De welvarende zee:
Knooppunt Noordzee

Dit toekomstbeeld focust op de welzijns- en 
economische waarde van de Noordzee. Hier
bij wordt vooral aandacht besteed aan een 
efficiëntere organisatie van de trans- 
portfunctie. Er wordt een gecombineerd 
luchthaven- en haveneiland voorzien 
op de 'afslag' van de grote internationale 
scheepvaartroute. Deze eilanden hebben 
vooral een functie in de behandeling van 
vracht. Zware vrachtschepen hoeven dan 
niet tot Antwerpen, Zeebrugge of zelfs Rot
terdam of London te varen, maar kunnen 
ontladen op dit strategisch gelegen haven
eiland langs de internationale doorgaande 
route. Van daaruit wordt de vracht via klei
nere schepen getransporteerd naar de ha
vens in de ruime regio (short sea shipping). 
Voor luchthavenverkeer wordt hetzelfde sy
steem toegepast. Het luchthaveneiland kan 
een antwoord bieden op de problemen van 
(nachtelijke) lawaaihinder voor omwonen
den van vrachtluchthavens.

Besluit: waarheen met de Noord
zee?

De praktijk van ruimtelijke planning op 
zee staat internationaal nog in zijn kin
derschoenen. De eerste aanzetten in het 
buitenland1 betreffen grotendeels zone- 
ringsplannen waarbij gebieden worden af
gebakend ter bescherming van natuurlijke 
rijkdommen. Hierbij legt men verschillende 
beperkingen op aan menselijke activiteiten 
naargelang de natuurlijke waarde van een 
bepaalde zone.

Het GAUFRE-project had echter als ambi
tie verder te gaan dan het louter zoneren 
of bestemmen van activiteiten. Het dyna
mische mariene milieu leent zich immers 
helemaal niet tot een rigide afbakening. 
Daarom werden in de hiervoor geschetste 
scenario's toekomstbeelden weergegeven 
in de vorm van structuurkaarten: grote, 
niet afgebakende structuren geven de al
gemene richting aan waarin de zee zich 
ruimtelijk kan ontwikkelen. Essentieel 
hierbij is dat geen sectorale toekomst
beelden geschetst worden, maar dat alle 
gebruikers en activiteiten samen ruimtelijk 
op mekaar afgestemd worden in een inte
grale visie.

Dossier: DE NOORDZEE

De zes scenario's leverden Ideaalbeelden 
op vanuit een bepaalde invalshoek aange
zien gekozen werd om telkens de klem
toon te leggen op één of een combinatie 
van maximaal twee kernwaarde(n). Hét 
ruimtelijk structuurplan voor het BNZ zou 
veeleer moeten trachten de kernwaarden 
in evenwicht te brengen, en zou bijgevolg 
in het midden van de hiervoor geschetste 
zeshoek gesitueerd zijn: economie, eco
logie en maatschappelijk welzijn vormen 
samen immers de drie componenten van 
duurzame ontwikkeling.

De scenario's werden ook steeds geplaatst 
in een ruimere (internationale) context. 
Veel meer dan op land hebben ruimte
lijke beslissingen op de immer mobiele 
zee al gauw repercussies op de ruimere 
omgeving. Ruimtelijke planning voor het 
Belgische gedeelte van de Noordzee zou 
bijgevolg steeds een internationale dimen
sie moeten inhouden, waarin specifieke 
nationale kwesties bekeken worden in 
de context van de hele Noordzee of zelfs 
daarbuiten. Op die manier kunnen ook 
complementaire activiteiten worden uit
gebouwd.

Dit alles levert uiteraard geen kant-en- 
klaar structuurplan/ruimtelijk-ordenings- 
plan op, maar veeleer werd geprobeerd 
om via een zestal scenario's en evenveel 
structuurkaarten inspirerende en vernieu
wende toekomstbeelden te genereren 
om onze blik op de zee te verruimen. 
De toekomst van de Noordzee, onze groot
ste publieke ruimte, verdient de grootste 
bekommernis. Laten we dit unieke publiek 
domein niet gaan verkavelen, de zee ver
dient beter. ■

' Voorbeelden zijn de zoning maps voor het 
Great Barrier Reef Marine Park (Australië), 
Bron:
http://www.gbrmpa.gov.au/corp_site/ma-
nagement/zoning/,
of de plannen (PKB-kaarten) voor de W ad
denzee (Nederland), Bron: 
http://www,waddenzee.nl/index.php?id=1253.
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'Meten is weten'
Duurzaamheidsindicatoren als 
basis voor een geïntegreerd 
beheer van de Noordzee
Hannelore Maelfait* • Adjunct adviseur Coördinatiepunt Geïntegreerd beheer van Kustgebieden (GBKG)

Voor het voeren van een aangepast beleid voor de Noordzee 
is het noodzakelijk om over een grote verscheidenheid aan gege
vens en informatie van hoge kwaliteit te beschikken. Een goed 
bestuur vereist een goede wetenschappelijke onderbouw, want 
bij het nemen van beslissingen moet men kunnen inschatten wat 
de effecten van maatregelen zijn op ecologisch, economisch, 
sociaal en institutioneel vlak. Een set van zogenaamde 'duur
zaamheidsindicatoren' kan het antwoord bieden op deze vraag 
naar juiste en bruikbare informatie op maat van de beleidsverant
woordelijken. Een indicator is een meetinstrument dat complexe 
informatie (die bijvoorbeeld een beleidsdomein, een sector, een 
relevant fenomeen beschrijft) reduceert tot één of enkele getal
len of waarden die toelaten om de stand van zaken overzichtelijk 
en in één oogopslag weer te geven en om trends op te volgen. 
Het gebruik van indicatoren die duurzaamheid meten laat toe na 
te gaan of een gebied evolueert in de richting van, of net weg van 
duurzame ontwikkeling.

■ De indicatoren voor zeevisserij tonen verschillende trends zoals een daling van 
de werkgelegenheid in de visserij maar ook een daling van het aantal visstocks 
binnen veilige referentiewaarden.

De duurzaamheidsindicatoren 
voor de Belgische kust

Het proces voor het opstellen van een in
dicatorenset voor de Belgische kust startte 
in het jaar 2000, onder impuls van de 
Vlaamse Overheid en de Provincie West- 
Vlaanderen. In een eerste fase werden 
er zes prioriteiten voor de kust geïdenti
ficeerd, en werd hieraan een eerste lijst 
van meer dan 200 mogelijke indicatoren 
gekoppeld'. Hiertoe werden tijdens zoge
naamde 'domeinvergaderingen' 21 sleu
telfiguren geraadpleegd. Vervolgens werd 
er een participatief proces opgestart2. 
Een 70-tal kustactoren werkten mee aan 
de verdere selectie en beperkten de oor
spronkelijke lijst tot een coherente set van 
21 indicatoren. Dit instrument, met als 
specifieke doelstelling het opvolgen van 
de duurzame ontwikkeling aan onze kust, 
werd tot 'duurzaamheidsbarometer' voor 
de kust gedoopt.

De barometer geeft de gebruiker inzicht 
in typische kustfenomenen en laat toe het 
gevoerde beleid aan de kust en op zee te 
beoordelen.

Om van een set indicatoren een levend en 
bruikbaar instrument te maken, moeten ze 
actief en herhaaldelijk onder de aandacht 
gebracht worden. Voor de kustbarometer 
gebeurt dit via een interactieve website 
(www.kustbeheer.be/indicatoren), een uit
gebreide technische fiche per indicator 
en een periodieke publicatie: het kust- 
kompas.

http://www.kustbeheer.be/indicatoren
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Figuur 1
Aandeel Short Sea Shipping per West-Vlaamse haven, periode 1999-2003 (in % )
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Bron: State of the Coast of the Southern North Sea. Lescrauwaet A.K. et al. (2005)

EEN GOEDE 
INDICATOR HEEFT 
EEN SIGNAALFUNCTIE 
OF LAAT TOE HET 
GEVOERDE BELEID TE 
EVALUEREN

■ Het belang van de zeehavens stijgt onder meer door het toenem en van Short Sea Shipping. Dit vertaalt zich in betere werk- 
gelegenheidsperspectieven op vlak van de goederenbehandeling, het transport en de logistieke diensten.
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De website verleent vrij toegang tot de 
data en de achtergrondinformatie. Hij is 
voor iedereen toegankelijk en wordt conti
nu geactualiseerd met de laatste gegevens. 
De technische fiche bevat gedetailleerde 
informatie per indicator en is bedoeld voor 
diegenen die dieper wensen in te gaan op 
een bepaalde meting. Het kustkompas is 
een publicatie die de 21 indicatoren be
spreekt en ze in een ruimer beeld plaatst. 
Het is een attenderingsinstrument dat 
zich richt tot beleidsmakers, ambtenaren 
en kustactoren. Het kustkompas schetst 
de situatie aan de kust en reikt suggesties 
aan voor een meer duurzame benadering. 
Aan de realisatie van het kustkompas wer
ken zo'n 50 wetenschappers mee, hetzij 
als auteur, als lector of als redactielid.

Relevante indicatoren voor het 
beleid

Hieronder volgen enkele concrete voorbeel
den van de beleidsrelevantie van de indi
catoren. Het gaat hier om een selectie van

indicatoren die vooral betrekking hebben 
op de zeezijde van onze kust en van nabu
rige Franse, Engelse en Nederlandse gebie
den in de Zuidelijke Bocht van de Noordzee 
(de zogenaamde SAIL-regio). De resultaten 
van andere indicatoren zijn terug te vinden 
in de rubriek 'Regioscan' op pagina 36.

Indicator: Olievervuiling op zee
Verschillende internationale verdragen en 
beleidskrachtlijnen hameren op het bescher
men van het mariene milieu tegen onder 
meer eutrofiëring, afval en olievervuiling. 
De positieve trend die bijvoorbeeld te zien is 
bij de indicator 'olievervuilingen op zee', 
kan toegeschreven worden aan een stren
gere nationale wetgeving en aan verhoogde 
controles. Sinds 2003 is er in België een 
'nultoleratie'-beleid van kracht. In het kader 
hiervan worden alle op olieverontreiniging 
betrapte schepen vervolgd, ook als het gaat 
om een uiterst kleine olievlek.

Indicator: Aandeel Short Sea Shipping
Vanuit verschillende overheden wordt er 
geijverd om duurzaam, veiliger en milieu-

Kaart 1
Afbakening van de nieuwe mariene beschermde gebieden in het kader van het duurzaam 
beheersplan voor de Noordzee (oktober 2005)

I___ IVogelrichtlijngebied

I I Habitatrichtlijngebied

Belgische Noordzee

Bron: De digitale kustatlas: www.kustatlas.be
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vriendelijker maritiem transport uit te bou
wen. Short Sea Shipping (SSS), verhoging 
van de vervoerscapaciteit en bescherming 
van de tewerkstelling maken hier een be
langrijk deel van uit. De realisatie van deze 
beleidsdoelstelling kan worden opgevolgd 
via verschillende indicatoren, zoals bijvoor
beeld 'aandeel short sea shipping'. Deze 
indicator toont aan dat het aandeel van 
SSS voor de havens in West-Vlaanderen 
stijgt van 7 8 %  in 1999 naar 8 2 %  in 2003 
(figuur 1). Hopelijk is deze positieve trend 
een aanwijzing dat er een overschakeling 
is naar een duurzamer transport.

Indicator: Strandwaterkwaliteit
Een goede indicator laat een visualisering 
en evaluatie toe van de wisselwerking tus
sen het gevoerde beleid en de normen die 
worden opgelegd. De indicator 'strand
w aterkwalite it', bijvoorbeeld, toont dat 
de kwaliteit van het strandwater voldoet 
aan de Europese minimumnorm. Vanuit 
wetenschappelijk oogpunt was te horen 
dat deze norm reeds voorbijgestreefd 
is. Het Europese parlement stemde half 
januari in met strengere richtlijnen om de 
kwaliteit van het zwemwater te verbete
ren. Dit zal dus ook gevolgen hebben voor 
het beeld dat de indicator toont.

Indicator:
Beschermde natuurgebieden
Indicatoren kunnen ook gekoppeld wor
den aan langetermijnplannen en -doel
stellingen. In het Regeerakkoord van 
juli 2003 werd de ontwikkeling van een 
langetermijnvisie voor de Noordzee 
voorgesteld3. In een eerste fase van het 
duurzaam beheersplan voor het Belgische 
deel van de Noordzee, werden nieuwe 
regels vastgelegd voor de afbakening van 
zandwinningzones en zones voor elektrici
teitsproductie (windmolenparken). In een 
tweede fase werden beschermde mariene 
gebieden afgebakend (KB van 14 oktober 
2005). Door deze maatregelen komt België 
tegemoet aan de Europese verplichtingen 
inzake Habitat- en Vogelrichtlijngebieden. 
Concreet werden drie Vogelrichtlijnge
bieden en twee Habitatrichtlijngebieden 
afgebakend (kaart 1). In die gebieden gel
den een aantal beschermingsmaatregelen, 
die bepalen welke activiteiten al dan niet 
mogen plaatsvinden.
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VERSCHILLENDE GRENSOVERSCHRIJDENDE 
SAMENWERKINGSVERBANDEN BENADRUKKEN  
HET BELANG VAN DE
DUURZAAMHEIDSINDICATOREN VOOR DE KUST

De uitvoering van dit zogenaamde 'mas- 
terplan' kan gevolgd worden met de 
duurzaamheidsbarometer voor de kust. 
De positieve trend die de indicator 'be
schermde natuurgebieden' toont, is 
onder meer een gevolg van het afbakenen 
van de beschermingszones in het kader 
van het masterplan.

Wisselwerking tussen metingen on
derling
In deze coherente set duurzaamheidsin- 
dicatoren bestaat er een wisselwerking 
tussen metingen onderling. Zo tonen de 
indicatoren voor zeevisserij verschillende 
trends zoals een daling van de werkge
legenheid in de visserij maar ook een 
daling van het aantal visstocks binnen 
veilige referentiewaarden Wanneer er 
dus - veelal op Europees niveau - maatre
gelen rond de visserijproblematiek worden 
genomen, moeten deze rekening houden 
met zowel de biologische toestand van de 
visbestanden als de economische positie 
van de visserijsector.

Het uitgebreide proces dat gevolgd werd bij 
het totstandkomen van het kustkompas (zie 
hoger) toonde aan dat er nood is aan een 
bijsturing van de set indicatoren. In 2006 is er 
dan ook een grootschalige evaluatie gepland. 
In een eerste fase zal de bruikbaarheid van het 
instrument onder de loep worden genomen 
door middel van een sterkte-zwakte analyse. 
In een tweede fase zullen de indicatoren zelf 
worden geëvalueerd. Door de set indicato
ren verder te verbeteren, zal de duurzaam
heidsbarometer van de kust over een breder 
draagvlak kunnen beschikken en dichter 
aansluiten bij het gevoerde beleid. Zo zal de 
bruikbaarheid als beleidsondersteunend in
strument vergroten.

Grensoverschrijdende
indicatoren

Op Europees niveau is België een voortrek
ker bij het opstellen en onder de aandacht 
brengen van duurzaamheidsindicatoren 
voor de kust. Ook verschillende grensover
schrijdende samenwerkingsverbanden 
benadrukken het belang van indicatoren. 
Zo ijvert het SAIL partnerschap onder meer 
voor het herstel van de kust en mariene 
habitats en voor een dynamische maritie
me economie. Het SAIL partnerschap wil 
de stand van zaken in de kustzones van de 
zuidelijke Noordzee visualiseren (kaart 2). 
Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van

Kaart 2
Het SAIL partnerschappen grensoverschrijdend samenwerkingsverband, ijvert onder meer voor het herstel van de kust en mariene habitats en 
voor een dynamische maritieme economie. Bron: State of the Coast of the Southern North Sea. Lescrauwaet A.K. et al. (2005).
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In de set van indicatoren die gebruikt wordt op Europees niveau, hebben verschillende indicatoren rechtstreeks betrekking op de Noordzee zoals: 
aantal stormdagen op zee (figuur 2), aantal items zwerfvuil op de kust (figuur 3), Aantal besmeurde vogels op de stranden (figuur 4). Meer lezen 
over deze indicatoren: www.vliz.be/projects/SAIL/

Figuur 2
Aantal stormdagen op zee
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Figuur 3
Gemiddeld aantal stukken afval op Belgische referentiestranden
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Figuur 4
Trend in oliebevuilingsgraad bij gestrande zeekoeten langsheen de Belgische kust
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Werkgroep indicatoren en data

De Europese expertengroep GBKG, richtte 
in 2003 een "werkgroep indicatoren en 
data (WG-iD)" op. Deze kreeg de opdracht 
een lijst met indicatoren samen te stellen 
en de lidstaten ondersteuning te bieden 
bij het berekenen van de indicatoren.

De EU-expertengroep GBKG keurde in 
november 2004 twee sets van indicatoren 
goed:

1) Een indicatorenset om de vooruitgang 
van de implementatie van GBKG te 
meten (de "voortgangsindicatoren")

2) Een kernset van 27 indicatoren (samen
gesteld uit 45 metingen) voor duurza
me ontwikkeling van de kustzone (de 
"duurzaamheidsindicatoren").

Aangezien de Belgische duurzaamheidsba- 
rometer tot stand kwam via een verschil
lend, participatief proces, is het evident dat 
de indicatoren niet identiek zijn aan deze in 
de Europese lijst. Een zevental indicatoren 
komt voor op beide lijsten. De EU-indicato- 
ren, zoals goedgekeurd in november 2004, 
worden gebruikt voor het evalueren van 
duurzaamheid in onze kustgebieden, en 
het ondersteunen van de EU rapportage 
inzake ICZM in 2006.

een set van 45 indicatoren. Deze lijst van 
duurzaamheidsindicatoren vormde ook 
de basis voor de lijst van indicatoren die 
door de 'Werkgroep Indicatoren en Data' 
van de expertengroep voor Geïntegreerd 
Beheer van Kustgebieden (GBKG) van de 
Europese Commissie goedgekeurd werd 
(zie kader).

Besluit

Indicatoren voor duurzame ontwikkeling 
geven trends en fenomenen weer die 
gelinkt kunnen worden aan strategische 
visies. Er bestaat echter geen afzonder
lijke visie of strategie voor de kust als 
geheel (inclusief de Noordzee), maar 
de kustzone komt wel als speciaal aan
dachtsgebied voor in vele beleidsplan
nen. De uitdaging bestaat er nu in ervoor 
te zorgen dat deze verschillende beleids
plannen op elkaar worden afgestemd. Zo 
kunnen ze allen samen aanleiding geven 
tot een duurzaam beleid. Via overleg en 
samenwerking kan er gezocht worden 
naar oplossingen die voor iedereen aan
vaardbaar zijn. Verder kijken dan de neus 
lang is en begrip voor elkaar opbrengen,

daar gaat het om. Met als gemeenschap
pelijk doel een duurzame ontwikkeling 
van de kust en zee. Zodat nog vele toe
komstige generaties kunnen genieten 
van de kust met haar zee van mogelijk
heden. ■

5 Paredis,E.,Block,T. &J. Van Assche. (2001). Op 
weg naar duurzaamheidsindicatoren voor het 
kustgebied, Universiteit Gent, Centrum voor 
Duurzame Ontwikkeling, in opdracht van het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, De
partement Leefmilieu en Infrastructuur, AWZ- 
A W K

2 Anon (2003). Voorstel voor een duurzaam- 
heidsbarometer voor de kust, Environmental 
Consultancy and Assistance (ECOLAS): Ant
werpen, Belgium

3 Federale Regering (2003). Regeerakkoord 
2003. Een creatief en solidair België. Federale 
Regering: Brussel, België. D/2003/9737/1.

* In samenwerking met Kathy Belpaeme, 
Ann-Katrien Lescrauwaet en Jan Mees

Over de auteurs:

Hannelore Maelfait en Kathy Belpae
me werken bij het Coördinatiepunt Ge
ïntegreerd Beheer van Kustgebieden. De 
partners in het coördinatiepunt zijn de 
provincie West-Vlaanderen (projectleider) 
en de Afdeling Natuur, de Afdeling (Water
wegen) Kust, het VUZ en FOD Leefmilieu. 
Het VUZ zorgt voor wetenschappelijke en 
technische ondersteuning van het Coördi
natiepunt GBKG.

Jan Mees is directeur van het Vlaams In
stituut voor de Zee (VLIZ). Ann-Katrien  
Lescrauwaet is als wetenschappelijk me
dewerkster bij het VLIZ verantwoordelijk 
voor indicatoren.
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De Noordzee: 
oneindige mogelijkheden 
voor windenergie?
Johan Lam m erant • afdelingshoofd milieu- en natuurbeleid, W ES

Eén van de meest opvallende 
evoluties inzake het gebruik 
van de beschikbare ruimte in 
de Noordzee betreft de ont
wikkeling van windparken. 
Momenteel zijn er nog geen 
offshore-windturbineparken 
aangelegd in het Belgische Deel 
van de Noordzee (BNZ), maar 
op korte termijn wordt van 
start gegaan met de uitbouw 
van een eerste zogenaamd 
multi-megawatt windturbine- 
park op zee.

Dit artikel gaat in op de ver
wachte ontwikkelingen aan
gaande windenergie in het 
BNZ, de vergelijking met de 
ons omringende landen, de 
factoren waarmee rekening 
moet worden gehouden bij 
het plaatsen van windmolens 
op zee, en de milieu-impact 
van dergelijke windparken. Tot 
slot wordt een korte beschou
wing gegeven inzake de kost
prijs van windenergie.
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Geplande capaciteit aan 
windenergie op zee

Zoals reeds gesteld zijn er momenteel 
geen offshore-windturbineparken aange
legd in het BNZ. Op de oostelijke strek
dam van de haven van Zeebrugge worden 
wel al 23 windturbines geëxploiteerd met 
een jaarlijkse productie van 10,3 MW. 
De eerste turbines werden trouwens reeds 
in 1986 in gebruik genomen. Sinds 2001 
zijn verschillende aanvragen ingediend 
voor far- en nearshore windturbineparken 
voor onze kust. Tot op heden heeft enkel 
het consortium C-Power, met baggeron- 
derneming DEME als aandeelhouder, een 
concessie én de nodige vergunningen ver
kregen voor een farshore windenergiepark 
op de Thorntonbank met een vermogen 
van 216 tot 300 megawatt.

Het windpark van C-Power op de Thorn
tonbank zal ongeveer 30 kilometer van 
de kust verwijderd zijn. Dit park, dat op

termijn 60 windturbines zal bevatten van 
minimum 3,6 M W  tot maximum 5 M W 1, 
zal instaan voor een jaarlijkse energie
productie van 710 GWh tot 1.000 GWh,
voldoende voor het jaarlijks verbruik van 
200.000 a 300.000 gezinnen.

Dit windturbinepark bestaat uit twee 
afzonderlijke zones met een tota
le oppervlakte van ongeveer 14 km2 
(exclusief veiligheidszones). De voorbe
reidende werken vinden plaats aan het 
einde van deze zomer. In de lente van 2007 
plaatst C-Power een demonstratieproject 
van zes molens. Opmerkelijk is dat de site na 
afloop van de twintigjarige concessie in zijn 
oorspronkelijke staat zal worden hersteld.

Het project SEANERGY (TV Electrabel 
- Onderneming Jan De Nul) heeft ook de 
nodige domeinconcessie en milieuvergun
ning verkregen voor een windturbinepark, 
maar de uitvoering van het project is 
momenteel opgeschort wegens een pro

cedure voor de Raad van State. Dit pro
ject situeert zich op de Vlakte van de 
Raan, op ongeveer 12,5 km van de kust. 
Het geplande windturbinepark bestaat uit 
50 turbines en beslaat een oppervlakte 
van 5,8 km2 (exclusief veiligheidszones).

Recent heeft nog een consortium, ELDE- 
PASCO, waartoe Electrawinds, bouwbedrijf 
Depret, Aspiravi en Colruyt behoren, interes
se betoond om een windturbinepark te bou
wen van 36 windmolens op de zone voorbij 
de Thorntonbank, de zogenaamde "Bank 
Zonder Naam". Ze hoopt tegen dit najaar 
over de nodige vergunningen te beschikken. 
Indien dit project doorgang zou vinden, zou 
de voorziene productie de energiebehoefte 
van nog eens 137.000 gezinnen kunnen 
dekken (kaart 1).

Einde 2005 bedroeg de capaciteit van 
alle Belgische windmolenparken samen 
167 megawatt. Hoewel dit een forse stij
ging betekende ten opzichte van 2004

Eldaposco

Oosfelijke strekdam

Kaart 1

(Geplande) windturbineparken in 
het BNZ

windturbinepark
op de oostelijke strekdam Zeebrugge

gepland windturbinepark 
Electrabel - Jan de Nul I (vergunning 
geschorst)
gepland windturbinepark 
(+ electriciteitskabel) C-Power II

O lepland windturbinepark 
ilaepasco op de 'Bank Zonder Naam'

hoogspanningskabel 
op land

geplande hoogspanningskabel 
op land

Bron: Een zee van ruimte, Maes F. en Vanhulle A., 
Federaal Wetenschapsbeleid, 2005
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Figuur 1
Geïnstalleerd vermogen aan windenergieproductie in verhouding tot de oppervlakte voor de 
lidstaten van de EU (zonder de Nieuwe Lidstaten).

(96 M W ) is dit nog steeds bijzonder weinig 
in vergelijking met een aantal andere lan
den in Europa, en ook in vergelijking met 
het potentieel. Het totaal geïnstalleerd 
vermogen in de Europese Unie (zonder 
de Nieuwe Lidstaten) bedroeg einde 2005 
ruim 40.000 MW. Onderstaande grafiek 
geeft voor de huidige lidstaten van de 
Europese Unie de verhouding aan tussen 
het geïnstalleerd vermogen aan windener
gie en de oppervlakte. Per oppervlakte- 
eenheid heeft België een vergelijkbaar 
vermogen aan windenergie als Italië en 
Groot-Brittannië, maar een beduidend la
gere capaciteit dan Nederland, Denemar
ken en Duitsland (zie figuur 1).

Volgens recente studies zou de potenti
ële windproductie in België op het land 
1.910 M W  kunnen bedragen2, of ruim 
600 turbines van 3M W 3. Het grootste deel 
daarvan kan worden opgesteld in havens, 
industriegebieden en zones voor infra
structuur waar de impact op de omgeving 
minimaal is. Daarnaast is er ook een groot 
potentieel voor offshore windenergie, 
windturbines op zee dus. België stelt geen 
concrete streefdoelen voorop maar stelt 
zich tot doel om tegen 2010 6 %  van de 
energie uit hernieuwbare bronnen te ha
len4. Deze doelstelling moet bijdragen om 
de Kyoto-verplichting na te komen. Volgens 
de Kyoto-norm moet België tussen 2008 en 
2012 de uitstoot van broeikasgassen met

7 ,5%  verminderen, in vergelijking met het 
peil van 1990. In België is de energiesector 
verantwoordelijk voor 50%  van de uitstoot 
aan broeikasgassen waarbij C 0 2 instaat 
voor meer dan 8 0 %  van de emissies. Mo
menteel wordt slechts 2 %  van het totale 
energieverbruik uit hernieuwbare bronnen 
geproduceerd. Met de vooropgestelde pro
ductie aan windenergie afkomstig van het 
windturbinepark van C-Power zou reeds 
1/3 van de resterende 4 %  van deze doel
stelling ingevuld worden. Met twee bijko
mende windparken in de Noordzee met 
eenzelfde capaciteit als dat van C-Power 
(totale gezamenlijke capaciteit dus 650 a 
900 M W ) zou België deze doelstelling be
reiken. Ter vergelijking geven we aan dat 
Nederland tegen 2020 ongeveer 6.000 
M W  productiecapaciteit op zee wil reali
seren, maar Nederland heeft dan ook een 
veel langere kustlijn dan ons land.

Het vinden van een geschikte 
locatie: geen eenvoudige klus

Het vinden van locaties voor windmolen
parken is steeds een moeilijke kwestie, 
zowel op het land als op de zee. Wegens 
de relatief kleine oppervlakte van de Bel
gische territoriale zee en het groot aantal 
beperkende factoren, is het aantal moge
lijke locaties voor offshore windenergie- 
parken uitermate gelimiteerd.

In het kader van het GAUFRE project 
'Naar een ruimtelijk structuurplan voor 
het duurzaam beheer van de Noordzee' 
(zie artikel 'Een zee van ruimte' op blz. 6) 
werd de oefening uitgevoerd om binnen 
het BNZ de voor windenergie meest ge
schikte zoekzone af te bakenen. Volgende 
criteria werden daarbij gehanteerd: de 
verenigbaarheid met andere activiteiten, 
interferentie met vogeltrekroutes, en de 
omgevingseisen. W e  zetten ze hierna op 
een rij:

BINNEN ENKELE 
JAREN ZIJN DE EERSTE 
WINDMOLENS IN HET 
BELGISCH DEEL VAN DE 
NOORDZEE EEN FEIT

Verenigbaarheid met andere activi
teiten

• Een windturbinepark kan niet worden 
aangelegd in of in de directe omgeving 
van erkende scheepvaartroutes; met
de aanleg en herstelling van het park 
gaat extra scheepvaartverkeer gepaard, 
wat hinderlijk kan zijn voor nabijgele
gen scheepvaartroutes; daarnaast is er 
een kans op aanvaringen; de grootte 
van het risico is afhankelijk van de lig-
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FAR-SHORE WINDTURBINEPARKEN  
HALEN EEN HOGER RENDEMENT 
EN VEROORZAKEN MINDER HINDER

ging van het park; C-Power heeft dit 
laten onderzoeken voor haar locatie op 
de Thorntonbank: het aanvaringsrisico 
zou er 1 op 200jaar bedragen;

• Zand- en grindontginning is niet mo
gelijk in de omgeving van windturbine- 
parken;

• Visserij in de omgeving van windtur- 
bineparken is niet toegelaten; in een 
deel van geulen van de Thorntonbank 
zal boomkorvisserij niet meer mogelijk 
zijn en op de top zal geen garnaalvis- 
serij meer plaatsvinden; ook tijdens de 
aanlegfase zal de visserij hinder onder
vinden. Anderzijds kan de visserij ook 
positieve effecten ondervinden: wind- 
turbineparken vormen nieuwe habitats 
voor rotskustfauna en -flora (zeeane
monen, mossels, krabben, kreeften en 
zeewieren); deze kunnen na verloop 
van tijd biologisch rijke zones worden 
door het verbod op visserij en daardoor 
mogelijk evolueren naar nieuwe paai- 
plaatsen of 'kinderkamers' voor vissen;

• Windturbines dienen op voldoende af
stand te worden ingeplant ten opzichte 
van kabels en pijpleidingen;

• Ook militaire oefeningen en bag- 
gerwerken zijn niet mogelijk in de 
onmiddellijke omgeving van windturbi- 
neparken;

• Windturbineparken die (te) dicht bij de 
kust worden aangelegd, worden door 
sommige mensen beschouwd als een 
visuele verstoring van de landschap
pelijke beleving van de Noordzee5; 
dit kan een negatief effect hebben op 
het toerisme, maar dit is zeer moei
lijk te voorspellen. De federale over

heid staat sedertdien weigerachtig ten 
opzichte van nieuwe projecten binnen 
de 12-mijlszone. Anderzijds kunnen 
windturbineparken eventueel nieuwe 
mogelijkheden bieden voor duikers 
(specifieke fauna en flora) en voor ple
ziervaart;

• Voor aquacultuur bieden windturbine
parken mogelijk nieuwe kansen (oester- 
en mosselkweek).

Interferentie met vogeltrekroutes

• Een belangrijk effect dat maximaal dient 
vermeden te worden is het risico op 
ongevallen met vogels. Vogels kunnen 
hetzij frontaal in aanvaring komen met 
de wieken van de windturbines hetzij 
een verstoring van hun oriëntatiegevoel 
ondervinden. Daarom is het absoluut 
te vermijden dat windturbineparken op 
belangrijke vogelmigratieroutes wor
den geplaatst. Vermits deze trekroutes 
zich vooral bevinden over een brede 
band ter hoogte van de kustlijn worden 
windturbineparken daarom verder in 
zee geplaatst.

Eisen aan de omgeving

• Er zijn geen specifieke eisen aan de on
dergrond. Wel zijn er 'betere' en 'slech
tere' zones. Klei of kleiig zand is het meest 
te verkiezen, terwijl tertiaire steenlagen, 
gemengde lagen en modder of fijn zand 
het minst te verkiezen zijn.

• De ideale waterdiepte bedraagt maxi
maal 30 m. Hoe minder diep, hoe lager 
de investeringskost.

• Bij voorkeur is de ondergrond zo vlak 
mogelijk. Een te steile hellingsgraad

West-Vlaanderen Werkt 1, 2006

brengt bijkomende constructiemoeilijk- 
heden met zich mee.

• Een zo optimaal mogelijke windsitu- 
atie is uiteraard een heel belangrijke 
factor. In de eerste 20 kilometer vanaf 
de kuststrook neemt de winsnelheid toe 
naarmate de afstand tot de kust toe
neemt. Daarna neemt ze nog toe, maar 
in mindere mate.

• In principe zijn er geen technische be
perkingen qua afstand tot de kust
strook. In de huidige situatie is de 
maximale afstand ongeveer 40 km op
dat het windturbinepark economisch 
rendabel zou kunnen zijn.

Na de evaluatie van de near-shore pro
jecten en de publieke besluitvorming 
hieromtrent heeft C-Power resoluut 
geopteerd voor een inplanting verder in 
zee. Na grondige studie bleek de "Thorn
tonbank" de beste locatiekeuze voor een 
farshore windenergiepark. Op basis van 
de resultaten van het GAUFRE project zou 
de federale overheid trouwens de gehele 
noordoostelijke zone van het BNZ vanaf 
de Thorntonbank als geschikte zone voor 
windturbineparken beschouwen. Het ge
plande initiatief van Eldopasco situeert zich 
trouwens ook in die zone.

Milieu-impact van farshore w indtur
bineparken

Windenergie wordt beschouwd als een mi
lieuvriendelijke energievorm. Windparken 
op zee hebben als voordeel ten opzichte 
van windparken op het land dat ze een 
veel hoger rendement halen (krachtiger 
turbines maken gebruik van de grotere 
windkracht op zee). Het windpark van C- 
Power alleen al zou resulteren in een ver
meden C 0 2 emissie van 450.000 ton/jaar 
(in vergelijking met de milieuvriendelijkste 
gascentrales), wat overeenkomt met de 
jaarlijkse C 0 2 opname van een bosgebied 
van 87.668 ha (of een strook bos van 15 
km breed langsheen de ganse Belgische 
kust). Deze stelling gaat uiteraard maar op 
indien windenergie wordt ingeschakeld ter 
vervanging van bestaande klassieke ener
gievormen, en niet om de totale energie
productie verder uit te breiden.
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Er is enige impact op de bodem, welis
waar zeer beperkt in vergelijking met 
deze veroorzaakt door de zand- en grind- 
winningen in het BNZ. Het risico op w a 
terverontreiniging is zeer beperkt. Een 
farshore windturbinepark zal nooit hoor
baar zijn aan de kustlijn. Vermits over de 
impact van het onderwatergeluid en de 
trillingen onder water op de lokale fau
na weinig bekend is, wordt in het kader 
van het C-Power project een permanente 
monitoring voorzien.

Op vlak van fauna en flora resulteert de 
aanwezigheid van funderingen, masten 
en erosiebescherming in het ontstaan van 
een artificieel rif, wat leidt tot een nieuw 
biotoop met een significant verhoogde 
biomassa en biodiversiteit. Farshore 
windparken hebben het voordeel dat ze 
zich bevinden buiten belangrijke vogel- 
trekroutes. W el moet ervoor gewaakt 
worden dat lokale op de zandbanken 
overwinterende zeevogelpopulaties niet 
teveel verstoring ondervinden.

Typische mogelijke milieueffecten van 
windturbines op het land, zoals de hin
derlijke slagschaduw van de wieken of de 
landschappelijke impact (ook bij nears- 
hore windparken), treden uiteraard niet 
op bij farshore windparken. Buiten de 12 
mijlszone hebben windparken namelijk 
een verwaarloosbare visuele impact.

Is w indenergie wel rendabel?

Windenergie is duurder dan fossiele ener
gie, maar dit verschil blijkt steeds kleiner 
te worden. Uit de talrijke literatuur die 
inmiddels over dit thema is verschenen 
kunnen we het volgende onthouden:

• De opwekking van windenergie kost mo
menteel iets minder dan 10 cent/kWh, 
waarbij windenergie op zee duur
der blijkt dan windenergie op land; 
de marktprijs voor stroom bedraagt 
momenteel 3 a 5 cent/kWh; de extra 
kosten van windenergie worden in 
Vlaanderen rechtstreeks doorgerekend 
in de prijs van elektriciteit via het sy
steem van de groenestroomcertificaten 
(subsidiesysteem);
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• De kosten voor windstroom zijn de 
afgelopen decennia met zo'n 5 %  per 
jaar gedaald en deze trend zal zich ver
der doorzetten; de stroomproductie is 
door technische verbeteringen en gro
tere afmetingen van de turbines enorm 
toegenomen, waardoor de kostprijs 
per opgewekte kWh windstroom sterk 
is gedaald; stroom uit schaarser wor
dende fossiele brandstoffen zal naar 
verwachting steeds duurder worden;

• Wanneer men de externe maatschap
pelijke kosten en baten in rekening 
brengt zou windenergie op land nu 
reeds concurrerend kunnen zijn met 
fossiele brandstoffen; volgens een om
vangrijke Europese studie6 bedragen 
deze kosten (luchtverontreiniging, af
val, klimaatverandering, opwarming 
oppervlaktewater, volksgezondheid, 
calamiteiten van olieverontreiniging op 
zee enz.) voor kolen zo'n 3 a 4 cent/ 
kWh en voor gas 1 a 2 cent/kWh. Deze 
kosten worden tot op heden niet toege
rekend aan de kWh-kosten; ze komen 
niet via de elektriciteitsrekening maar 
op een andere manier bij de burger te 
recht. W indenergie veroorzaakt slechts 
0,1 cent/kWh aan externe maatschap
pelijke kosten; het is schoon, er is geen 
uitstoot en geen gevaarlijk afval;

• Anderzijds zou bij toenemend aan
deel windenergie het electriciteitsnet 
aanpassingen moeten ondergaan om 
het wegvallen van stroomproductie uit 
windenergie in windstille perioden te 
kunnen overbruggen, wat dan weer 
kostprijsverhogend werkt ten aanzien 
van windenergie.

Een exacte afweging van de kostprijs tus
sen windenergie en fossiele en nucleaire 
energie zal wel altijd met de nodige nu
ances dienen te gebeuren, maar zeker is 
dat windenergie past in het maatschap
pelijke streven naar duurzaamheid. Een 
verhoogde productie aan windenergie 
is nodig om de nationale doelstellingen 
inzake klimaat en duurzame energie te 
realiseren en maakt ons bovendien toch 
weer een beetje minder afhankelijk van 
fossiele brandstoffen uit politiek insta
biele landen.

Besluit

Het ziet er naar uit dat binnen enkele ja- 
ren windturbineparken een belangrijke 
bijkomende activiteit zullen vormen in 
het Belgische deel van de Noordzee. Hoe
wel er nog een belangrijk potentieel kan 
ingevuld worden, zijn de mogelijkheden 
niet oneindig. Tal van andere activiteiten 
in onze Noordzee, en ook een aantal fy
sische beperkingen zoals waterdiepte en 
afstand tot land verhinderen een al te 
grote expansie. Indien ver van de kust 
gesitueerd, op voldoende afstand van 
vaarroutes, zand- en grindwinningsacti- 
viteiten, en van vogeltrekroutes veroor
zaken deze grootschalige windparken 
nauwelijks enige hinder en vormen zij 
alvast een belangrijke een noodzakelijke 
hernieuwbare energiebron. ■
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De meeste windturbines op het land hebben een vermo
gen van 1 tot 2 MW . Op zee worden krachtiger turbines 
aangewend. Vooralsnog zijn turbines met een vermogen 
van 3,6 M W  commercieel beschikbaar maar het is niet 
onmogelijk dat op korte termijn ook types van 5 M W  
beschikbaar komen. De mast is zowat 75 m hoog vanaf 
de laagwaterlijn wat lager is dan de grootste turbines op 
het land. Dit is mogelijk omdat de wind op zee krachti
ger waait en er op zee geen obstakels zijn waardoor een 
veel gelijkmatiger windprofiel wordt gecreëerd. De tur
bines werken bij windsnelheden van 12 tot 90 km/uur. 
Renewable Energy Evolution in Belgiurri 1974-2025 
Andere bronnen (Joris Soens, doctoraatsstudie KUL, 
2005) gewagen van maximum 700 MW, te leveren door 
350 windturbines; deze limitering is vooral ingegeven 
door de stelling dat het ecologische voordeel verdwijnt 
als er meer dan 350 turbines zouden worden geplaatst; 
om de toevoer van electriciteit stabiel te houden doen 
netbeheerders namelijk een beroep op elektriciteitscen
trales die in heel korte tijd kunnen worden opgestart 
(met verbruik van grote hoeveelheden fossiele brand
stoffen) om voldoende stroom bij te leveren van zodra 
de productie aan windenergie daalt; deze is namelijk 
afhankelijk van de windsterkte en dus nogal onvoor
spelbaar. Volgens ODE Vlaanderen toont het Duitse 
voorbeeld aan dat deze stelling niet altijd hoeft op te 
gaan. In Duitsland werd op twee jaar tijd namelijk 8.000 
M W  aan windturbines bijkomend geïnstalleerd, wat niet 
heeft belet dat het regelvermogen er werd afgebouwd. 
Op grond van de Europese richtlijn 2001/77/EG betref
fende de bevordering van elektriciteitsopwekking uit 
hernieuwbare energiebronnen op de interne elektrici
teitsmarkt.
W ES  voerder hiertoe volgende belevingsonderzoeken 
uit:
• 'Landschappelijke beleving van windmolenparken in 

zee' (april 2002), W ES in opdracht van BM M  (Beheer- 
seenheid van het Mathematisch Model van de Noord
zee)

• 'Landschappelijke beleving van far-shore windmolen
parken' (januari 2003), W ES in opdracht van C-PO- 
WER

ExternE, researchproject van de Europese Commissie 
"External Costs of Energy and their Internalisation in Eu- 
rope (afsluitend seminarie op 9 december 2005 te Brus
sel)
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Meegroeien met de zee:
Natuurlijke dynamiek herstellen als 
wapen tegen de zeespiegelstijging
Peter De W o lf • Hoofd cel Kust 
Tina M ertens 
Kevin Delecluyse

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Maritieme Dienstverlening en Kust

Dossier: DE NOORDZEE

Door de natuurlijke uitwisseling van zand tussen vooroever (voort
zetting van het strand onder de laagwaterlijn), strand en duinen 
ten gevolge van stromingen, golven en wind is een zandige kust 
voortdurend in beweging. In het late najaar, de winter en het 
vroege voorjaar worden de stranden en duinen door de stormen 
afgeslagen, waarbij zand op de vooroever afgezet wordt. Bij rus
tig weer voert de zee dat zand terug naar het strand.

Wanneer dit dynamisch gedrag van afslag en aanvoer van zand 
in evenwicht is, is een kustlijn stabiel. Langs een groot gedeelte 
van de Vlaamse kust evenwel is de afslag van zand groter dan de 
aanvoer en is de kustlijn dus erosief. De klimaatswijzigingen, met 
onder meer een stijgende zeespiegel als gevolg, zal dit nog verder 
in de hand werken.

Sinds vele eeuwen tracht men zich te beschermen tegen overstro
mingen vanuit zee door het bouwen van dijken. Deze historisch 
gegroeide zeewering heeft het dynamische karakter van de kust 
echter grondig verstoord. AWZ - Afdeling Kust streeft ernaar de 
gevolgen van de zeespiegelrijzing te ondervangen door de na
tuurlijke dynamiek te herstellen.

Zeespiegelrijzing 

Het verre verleden
De Noordzee is pas aan het einde van de 
laatste ijstijd - ongeveer 10.000 jaar gele
den - ontstaan, waarbij door het zachtere 
klimaat het landijs begon te smelten en 
de zeespiegel dramatisch steeg. Daarvóór 
stond de zeespiegel zo'n 100 a 120 meter 
lager dan nu, en liep de kustlijn van Schot
land tot aan de noordpunt van Denemar
ken. Rond 2000 voor Christus stond het 
water ongeveer zes meter lager dan nu, en 
hoewel de zeespiegelrijzing steeds trager 
verliep, rukte de Noordzee langzaam maar 
zeker op tot ze de huidige kustlijn had 
bereikt. Maar de zeespiegelstijging duurt 
voort...

Het heden
De laatste jaren werd heel wat onderzoek 
verricht naar de gevolgen van klimaatswijzi
gingen, die aan de basis liggen van de zee
spiegelrijzing. Immers, door de opwarming 
van onze planeet smelten de ijskappen en 
gletsjers alsmaar verder. Een tweede belang
rijke factor die bijdraagt tot de stijging van 
het zeeniveau ligt in de volumetoename 
van het opwarmende zeew ater1.

Met die studies poogt men de verwachte 
zeespiegelrijzing te voorspellen, en hoewel 
deze voorspellingen nooit exacte waarden 
kunnen opleveren en hun betrouwbaarheid 
vaak afhangt van onderzoek tot onderzoek,
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is het wel duidelijk dat de toekomstige ont
wikkelingen aandachtig zullen moeten wor
den opgevolgd.

De evolutie van het zeeniveau wordt be
paald aan de hand van tijmetingen. Hiervoor 
gebruiken we speciale meetinstrumenten, 
maregrafen genaamd. Het getij wordt aan 
onze kust al sinds de jaren 1800 opgeme
ten, maar de data van de laatste 80 jaar zijn 
kwalitatief de beste.

De hydrografische cel van de afdeling Kust 
analyseerde de tijwaarnemingen in de haven 
van Oostende met verschillende methodes3. 
Uit dat onderzoek bleek dat het hoogwa- 
terniveau de laatste 70 jaar een stijgende 
trend van 2 millimeter per jaar kende. Ook 
het gemiddeld waterniveau en laagwa- 
terniveau zijn respectievelijk met 1,5 en 
1 millimeter per jaar toegenomen. Deze drie 
stijgingen zijn alle relatief ten opzichte van 
het vasteland uitgezet, en zijn vervat in ta 
bel 1. Hierbij is vooral het stijgende hoogwa- 
terniveau van belang, aangezien er uit het 
oogpunt van de kustverdediging ten allen 
tijde voldoende veiligheid tegen de hoogste 
waterstanden moet gewaarborgd worden2. 
Recent onderzoek bevestigt deze evolutie4.

Uit maregraafdata verspreid over gans de 
wereld, leidt het IPCC (Intergovernmental 
Panel on Climate Change van de Verenigde 
Naties) af dat de afgelopen eeuw het zee
niveau met een gemiddelde van 1 a 2 milli
meter per jaar gestegen is, wat vergelijkbaar 
is met de waarnemingen van de Afdeling 
Kust.

De 21e eeuw
Het zeeniveau neemt dus reeds lange tijd 
toe. Hoe deze stijging zich zal voortzetten 
- dezelfde stijging als heden, dan wel een 
versnelling - kan echter niet met zekerheid 
voorspeld worden. Immers, de metingen 
zelf zijn behept met een zekere standaard
afwijking: het tekenen van de best pas
sende curve door alle meetpunten, kan tot 
verschillende oplossingen leiden. Wel is dui
delijk dat het broeikaseffect hierbij een be
langrijke, zoniet de voornaamste rol speelt: 
onze planeet warmt verder op, waardoor de 
ijskappen en gletsjers verder smelten, het 
zeewater meer uitzet en de zeespiegel dus 
blijft stijgen.

Dossier: DE NOORDZEE

Tabel 1
Relatieve zeespiegelstijging ten opzichte van het vasteland 
Verwachte absolute zeespiegelstijging in de komende 50 jaar [cm]

relatieve zeespiegelstijging absolute zeespiegelstijging
[mm/jaar] 2000-2050 [cm]

Hoog water 2 (20 cm per eeuw) 30

Gemiddeld zeeniveau 1,5 (15 cm per eeuw) 22,5

Laag water 1 (10 cm per eeuw) 15
Bron: Waterbouwkundig Laboratorium

Figuur 1
Impact van de golven op onze kust

Waterpeil van de zee 
na rijzing

Zeespiegelrijzing

Waterpeil van de zee 
voor rijzing

Bron: Waterkundig Laboratorium

Golfoploop

De stijging van het gemiddeld zeeniveau 
zal door het broeikaseffect volgens het 
IPCC versnellen van 2 millimeter per jaar nu 
tot 4 millimeter per jaar op het einde van 
de eeuw. Dit betekent dat de huidige stij
ging van 2 millimeter per jaar in 2050 reeds 
3 millimeter per jaar zal bedragen. Er wordt 
aangenomen dat in deze eeuw een zeespie
gelstijging van 60 cm zal optreden, waarbij 22 
cm de eerste 50 jaar en 38 cm de volgende 
50 jaar2.

Het Waterbouwkundige Laboratorium te 
Borgerhout5 verwacht in de komende 50 jaar 
een absolute stijging van ongeveer 22 cm 
voor het gemiddeld zeeniveau (zie tabel 1), 
waarbij de andere waterniveaus dezelfde 
trend ten opzichte van het gemiddelde niveau 
behouden.

De gevolgen

Golven worden voornamelijk door de wind 
opgewekt, en bezitten een energie die evenre
dig is met het kwadraat van de golfhoogte. De 
impact van deze golven op onze kust wordt 
geïllustreerd in figuur 1.

Wanneer een golf de ondiepe kustzone bereikt 
en een dijk of duin ontmoet, heeft hij tenge
volge van de kleinere waterdiepte en -breking 
reeds een deel van zijn kracht verloren. De res
terende energie zorgt ervoor dat de golf de 
dijk of het duin verder oploopt of overslaat.

Een stijgende zeespiegel brengt een grotere 
waterdiepte met zich mee, waardoor de golf
hoogte en dus ook de golfenergie minder af
nemen met een grotere golfimpact tot gevolg. 
Bovendien veroorzaakt de temperatuurstijging 
meer frequente en zwaardere stormen, waar
door ook extreem hoge zeewaterstanden en 
golven meer zullen voorkomen dan nu'.

De gevolgen hiervan zijn evident: de veiligheid 
die dijken, stranden en duinen bieden tegen 
overstromingen gaat achteruit ten gevolge 
van een grotere kans op golfoverslag en gro
tere zandafslag van de kust.

Maatregelen: van hard naar zacht

Een stijging van de zeespiegel zal een 
versterking van de zeewering nodig ma
ken. Het risico op falen van de zeewering
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tijdens stormweer zal bij een zeespiegel- 
rijzing van een halve meter bijvoorbeeld, 
toenemen met een factor 10.

Elk jaar wordt - door middel van laser- 
scanning vanuit een vliegtuig - de hoog- 
teligging van alle stranden aan de kust 
opgemeten en in kaart gebracht. Deze 
kennis stelt AW Z - Afdeling Kust in staat 
om de nodige werken uit te voeren op 
plaatsen waar de achteruitgang van het 
strand de kustveiligheid in het gedrang 
brengt.

Dijken verstoren de natuurlijke dynamiek 
van een zandige kust, terwijl zachte maat
regelen, zoals zandsuppleties (opspui- 
tingen), deze ondersteunen. Men kan 
de dijken ook niet blijven verbreden of 
verhogen, er zijn bouwkundige aspecten 
die hierop een beperking leggen. Daarom 
worden er door AWZ - Afdeling Kust geen 
dijken meer gebouwd en werkt men al se
dert de jaren '70 met zachte maatregelen,

waarvan zandsuppleties de voornaamste 
zijn. Met deze techniek worden stranden 
en vooroevers verhoogd op een zodanige 
manier dat het erosieve effect van wind en 
golven op de kust gecompenseerd wordt.

Door zandsuppleties uit te voeren op onze 
stranden, kan men ze als het ware laten 
meegroeien met de zeespiegelstijging. 
Indien we in de toekomst dezelfde veiligheid 
tegen overstromingen willen behouden als 
heden, zal voor een zeespiegelrijzing van 
10 centimeter 100.000 m3 zand nodig 
zijn per strekkende kilometer kust. W er
ken we met de voorspelde stijging van het 
hoogwaterniveau van 30 centimeter in de 
komende 50 jaar, dan zal er voor heel de 
Belgische kust (65 kilometer) ruwweg 20 
miljoen m3 zand nodig zijn.

Aan de kustzones Knokke-Heist (foto), De 
Haan, Bredene-Wenduine, Blankenberge- 
Zeebrugge en Oostende werden over de 
jaren heen reeds werken uitgevoerd.

Aangezien er nog veel onzekerheid heerst 
omtrent toekomstige scenario's voor versnelde 
zeespiegelstijging, voert het Vlaamse Gewest 
momenteel een politiek van 'wait and see'. 
Zandsuppleties moeten regelmatig onder
houden worden. AWZ - Afdeling Kust neemt 
zich voor om in de toekomst dit onderhoud te 
verhogen in overeenstemming met de stijging 
van de zeespiegel. De toekomst zal hierover 
meer zekerheid moeten brengen.

Momenteel is er een Europees project, Safe- 
coast genaamd, lopende, dat een antwoord 
tracht te geven op de vraag: 'Hoe de kustge
bieden van de Noordzee beheren in 2050?'. 
Vertegenwoordigers uit Vlaanderen, Dene
marken, Duitsland, Nederland en het Verenigd 
Koninkrijk werken hierbij samen om ideeën 
uit te wisselen omtrent de invloed van kli
maatswijzigingen en ruimtelijke planning 
op de toekomstige kustveiligheid. AWZ 
- Afdeling Kust is partner van dit project. Safe- 
coast loopt tot medio 2008 en wordt voor de 
helft gecofinancierd door de Europese Unie.

■ Door zandsuppleties uit te  voeren op onze stranden, kan men ze als het w are laten m eegroeien met de zeespiegelstijging 
(foto van het strand van Knokke-Heist)
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Besluit

Uit onderzoek blijkt dat de afgelopen eeuw 
het zeeniveau met een snelheid van 2 milli
meter per jaar is gestegen. Hoewel alle voor
spellingen berusten op aannames, gaat men 
er vanuit dat deze rijzing zal versnellen tot 
3 millimeter per jaar in 2050. Zo gaat men 
in België uit van 30 centimeter toename 
van het hoogwaterniveau voor de komende 
50 jaar.

Jaarlijkse opvolging van de evolutie van de 
kustlijn, stelt AWZ - Afdeling Kust in staat 
de nodige maatregelen te treffen om de 
zeewering voldoende veilig te stellen voor 
overstromingen. Vlaanderen is hierbij van 
de harde kustbeveiligingswerken afgestapt. 
Er wordt een beleid gevoerd waar zand- 
suppleties de voornaamste kustverdedi- 
gingsmaatregel zijn. Doel is om het strand 
te laten meegroeien met de rijzing van het 
zeeniveau.

Ten gevolge van de onzekerheden in toekom
stige scenario's voor zeespiegelrijzing, neemt 
België voorlopig een afwachtende houding 
aan tegenover die zeespiegelrijzing.

De toekomst zal ons meer inzicht moeten bren
gen. Een belangrijke stap is alvast gezet met het 
Europees project Safecoast, waar het kustbe
heer naar het jaar 2050 toe wordt bekeken. ■
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EUROSENSE
meet precies hoe diep de zee is

Reportage: Sabine Simoens

Eén van de weinige privébe- 
drijven actief op de Noordzee 
is Eurosense. Het kantoor in 
Zeebrugge legt zich vooral toe 
op hydrografie, het uitvoeren 
van dieptemetingen op zee 
ten behoeve van de scheep
vaart en ter controle van bag- 
gerwerken.

Erwin Leys, verantwoordelijke 
voor de kustgebonden activi
teiten en Frans Claeys, hoofd 
techniek, lichten deze specifie
ke activiteit toe.

Is het kantoor in Zeebrugge een bui
tenbeentje binnen Eurosense?
De hydrografische activiteiten zijn eigen
lijk een diversificatie van de activiteiten 
van Eurosense. Het meest logische was 
ook om deze te situeren dicht bij de zee. 
In 1983 is Eurosense gestart met het 
opzetten van het BEASAC-programma 
dat volledig gericht is op metingen op 
zee. BEASAC is een acroniem voor Bel- 
fotop Eurosense Acoustic Sounding Air 
Cushion. Bedoeling bij aanvang was om 
een momentopname te kunnen maken 
van een groot gebied, zoals het strand 
(bijvoorbeeld voor en na een storm). Eu
rosense had een volledige ploeg om het 
systeem te ontwikkelen. In eerste instan
tie werd gestart met het ombouwen van 
een 'naakt' vaartuig tot een hydrografisch 
meetplatform. Daarvoor kocht Eurosense 
een hovercraft die omgebouwd en speci

■ Erwin Leys, verantwoordelijke voor de kustgebonden activiteiten naast het meest 
recente hydrografisch m eetplatform  van Eurosense.

Voorstelling Eurosense

Afgevaardigd bestuurder ir. Emile Maes richtte het bedrijf in 1964 op in Tielt met lucht
fotografie als hoofdactiviteit. De dienstverlening van Eurosense is ondertussen uitgebreid 
met onder meer het opmaken en interpreteren van digitale satellietbeelden, fotogram- 
metrische en topografische kaarten, hoogtemetingen, digitale orthofotografie, GIS/LIS en 
AM/FM gegevensontwikkeling, thermografische opnames en uiteraard hydrografie. Eu
rosense beschikt over vier eigen tweemotorige vliegtuigen die uitgerust zijn met speciale 
digitale camera's en drie meetplatformen voor specifieke metingen op zee.

Het hoofdkantoor van Eurosense bevindt zich in Wemmel. Daarnaast heeft Eurosense 
filialen in tien Europese landen.

aal ingericht werd in Engeland. Appara
tuur en sensoren werden aangekocht en 
zonodig zelf ontwikkeld.

Na twee jaar ontwikkeling konden we in 
1985 starten met hydrografische diepte
metingen, zogenaamde 'lodingen'.

W at wordt er dan precies gemeten?
Gezien de zee zelf geen stabiel geheel is 
- zand verdwijnt, slib en sediment worden 
aangevoerd - moeten vooral de toegangs- 
geulen tot de havens op heel regelmatige 
basis gepeild worden om zeker te weten 
of diepliggende schepen veilig in de haven
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■ Eurosense start waarschijnlijk b innenkort terug met het opm eten van alle stranden - zogenaam de vooroeverm etingen - van 
het Belgische deel van de Noordzee. M et diverse metingen w ord t nagegaan hoezeer het strand erodeert en w anneer het 
nodig is om zand op te spuiten. Regelm atige controle en strandsuppletie kan immers voorkomen dat het strand verdw ijnt en 
het hinterland overstroomt. Op deze foto zien w e het strand van De Haan, w aar een duin weggeslagen werd na een storm in 
1976. Moest er een breuk zijn in de duinen, zou het w ater to t voorbij Brugge stromen...

kunnen. Het komt neer op een meetcyclus 
van ongeveer drie maanden. Om de drie 
maanden peilen we de toegangsgeulen 
en baggerstortvakken in het hele gebied. 
Daarnaast zijn er ook gelijkaardige projec
ten lopende in de haven van Gent en op 
de Schelde in opdracht van de afdeling 
Waterbouwkundig laboratorium en Hy
drologisch onderzoek.

W ie geeft opdracht voor de metingen 
op zee?
Eurosense heeft voor haar Noordzee ac
tiviteiten maar één grote klant, namelijk 
het ministerie van Leefmilieu en Infra
structuur, afdeling Kust. Dit is de enige 
instantie die bepaalt wat er met onze 
kust gebeurt.

Het werk wordt gegund via openbare aan
bestedingen. Vroeger hadden we langdu
rige contracten, van zes tot negen jaar. 
Deze tijd is voorbij. Opdrachten worden 
nu maximaal voor een periode van drie

■ Bij multibeam metingen w ord t er gem eten in een hoek van 150 to t 200°, w aar
door je een heel groot bodemprofiel bekomt. Er gebeuren to t 20.000 metingen 
per seconde. Dit resulteert in een uiterst gedetailleerde kaart voor morfologische 
doeleinden waarop zelfs de ribbeltjes van de zandbodem zichtbaar zijn.

H / B 31
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■ Overzicht van de m eetgebieden

a vier jaar toegewezen. Daarna volgt er 
een nieuwe aanbesteding. Toch hebben 
we een continuïteit in deze opdrachten, 
gezien we in ons vakgebied over de mees
te expertise beschikken en daardoor een 
betere offerte kunnen uitgeven.

Hoe verlopen de lodingen?
Met een transducer (toestelletje dat 
geluidssignalen uitzendt met verschillende 
frequenties) en aan de hand van de snelheid 
waarmee het geluid terugkomt kan men de 
diepte bepalen. Eurosense werkt zowel met 
een single beam (meet enkel het punt on
der de transducer) als een multibeam (reeks 
van transducers) (zie tekening). Uiteraard 
moet bij dieptemetingen steeds rekening 
gehouden worden met de getijden. Er be
staan tegenwoordig GPS systemen die tot 
op de centimeter nauwkeurig de getijvari- 
atie waarnemen. Ook de grote dynamiek 
van het vaartuig brengt specifieke correc- 
tieproblemen met zich mee. Aan boord van 
de hovercraft bevindt zich daarom eveneens 
een bewegingssensor.

Voor welke doeleinden worden deze 
metingen allemaal gebruikt?
De kaarten worden op ongeveer 150 
exemplaren verspreid door het ministerie 
van Leefmilieu en Infrastructuur. Ze zijn in 
hoofdzaak bedoeld voor de scheepvaart; 
onder meer de loodsen kunnen op onze 
plannen en tekeningen zien of de geu

len veilig zijn. Daarnaast is de informatie 
nuttig voor militaire doeleinden en om de 
baggerwerken te kunnen controleren.

De meetplatformen zijn wellicht een 
hele investering?
Zonder er een cijfer te willen opplak
ken kunnen wij bevestigen dat het een 
enorme investering vergt om de meet
platformen te ontwikkelen en vervolgens 
te onderhouden. Daarbij komen ook de 
instrumenten voor het implementeren van 
de meetgegevens. Daarin is de evolutie 
zo snel; we hebben dan ook al een ver
schillende meetplatformen 'versleten'. De 
BEASAC vaartuigen zijn stuk voor stuk unie
ke hovercrafts. Eén werd na gebruik zelfs 
opgenomen in het "Hovercraft museum" 
in Groot-Britannië. Het meest recente 
meetplatform, Beasac V, dateert van 2005 
en is combinatie van een catamaran vaar
tuig en een hovercraft. De multibeam die 
we momenteel gebruiken is uniek in Bel
gië, zeer specifiek en eveneens duur...

Hebben de meetplatformen een full
time bezetting?
Ja. Per opdracht wordt er één meetplat
form voorbehouden. Gezien we afhan
kelijk zijn van het weer wordt niet elke 
dag uitgevaren, en de tussentijd wordt 
gebruikt voor onderhoud en kalibratie. 
De vaartuigen liggen dan in het Britannia- 
dok in Zeebrugge.

Met de hydrografische activiteiten be
werkt Eurosense een nichemarkt. Hoe 
ziet u deze evolueren?
Eurosense zal zich blijven toeleggen op 
dezelfde activiteiten omdat we daar heel 
gespecialiseerd in zijn. Neem bijvoorbeeld 
de zogenaamde vooroevermetingen (zie 
foto De Haan): in alle bescheidenheid mo
gen we stellen dat geen enkel bedrijf ter 
wereld dergelijke metingen op de vooroe- 
ver sneller en nauwkeuriger kan uitvoe
ren dan Eurosense. Alle kusten in Europa 
zijn onderhevig aan erosie. Elk land heeft 
echter zijn eigen principe om dat pro
bleem aan te pakken. Er zijn verschillende 
technieken en metingen mogelijk. Onze 
sterkte schuilt in de combinatie van tech
nieken die wij kunnen toepassen. Voor het 
opmeten van de evolutie van strand en 
duinengordel, bijvoorbeeld, combineert 
Eurosense ' droge metingen' (fotogram- 
metrie en laseraltimetrie) bij laagwater 
met BEASAC-metingen bij hoogwater (het 
gedeelte onder water). Door te vergelijken 
met de vorige meting kunnen we perfect 
de evolutie van de erosie aantonen.

Laatste vraagje: hoe diep is de Noord
zee nu precies?
De zuidelijke Noordzee (Belgisch Con
tinentaal Plat) is vrij ondiep. W e  vinden 
dieptes tot ongeveer 30 meter. Echter zijn 
de toegangsgeulen (vaargeulen) tot de 
Belgische havens gelegen in het ondiepste 
gedeelte, waar ze als het ware echte kana
len vormen tussen de zandbanken. Deze 
toegangsgeulen zijn onderhevig aan sedi
mentatie, waardoor controle op de diepte 
continu noodzakelijk is om veilige scheep
vaart te kunnen garanderen. ■
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Met een betrouwbare energieleverancier doet u altijd de beste zaken. Luminus, de tweede grootste 
energieleverancier in Vlaanderen, kent die markt door en door. Wij zijn sterk op twee gebieden, namelijk 
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2005 SLUIT POSITIEF AF
Verloop van de sociaal-economische indicatoren en de 
conjunctuur in West-Vlaanderen1

Nancy M oyaert • medewerker GOM - West-Vlaanderen

Uit de conjunctuurindicator van 
de Nationale Bank blijkt dat het 
vertrouwen van de West-Vlaam- 
se ondernemers eind 2005 bijzon
der groot was: de brutowaarden 
stegen sterk en ook de afgevlak
te curve vertoonde een alsmaar 
duidelijker positieve evolutie 
(figuur 1). In januari 2006 stellen 
we echter een kleine terugval in 
de brutowaarde vast. Het blijft 
afwachten of het hier om een 
eenmalige afname gaat, dan wel 
om een trendbreuk.

De evolutie van de verschillende sociaal-eco
nomische indicatoren toont een overwegend 
positief beeld van de sociaal-economische 
toestand in West-Vlaanderen in het vierde 
kwartaal van 2005.

Het werkloosheidscijfer lag in 2005 gemid
deld 5 %  hoger dan in 2004. Vóór oktober 
2005 kon een belangrijk deel van de toename 
van de werkloosheid toegeschreven worden 
aan de invloed van een aantal administra
tieve wijzigingen. Positief is echter dat we in 
het vierde kwartaal van 2005, wanneer de 
vertekening als gevolg van de administratieve 
wijzigingen wegvalt, een afname van de werk
loosheid zien. Het was geleden van augustus 
2001 dat we nog een afname van de werk
loosheid op jaarbasis kenden. Ook de evolutie 
van de jeugdwerkloosheid stemt hoopvol: het 
aantal jeugdwerklozen nam in 2005 af.

De West-Vlaamse vacaturemarkt deed het 
in 2005 duidelijk beter dan in 2004. Zowel 
het aantal ontvangen vacatures als het aantal 
openstaande vacatures in het normaal econo
misch circuit (exclusief interimvacatures) nam 
vanaf april 2005 fors toe op jaarbasis. Wan
neer we ook de vacatures in de uitzendsector 
in rekening brengen zijn de toenames op jaar
basis nog groter. Ook in januari 2006 zet deze 
positieve tendens zich verder. Globaal kende

HET WAS GELEDEN 
VAN AUGUSTUS 2001 
DAT W E NOG EEN 
AFNAME VAN DE 
WERKLOOSHEID OP 
JAARBASIS KENDEN

de tijdelijke werkloosheid in 2005 een lich
te daling ten opzichte van 2004. Enkel in het 
tweede kwartaal van 2005 steeg de tijdelijke 
werkloosheid op jaarbasis.

De omzet, uitvoer en investeringen van
de grote ondernemingen met zetel in West- 
Vlaanderen blijven verbeteren. Bij de opmaak 
van dit overzicht waren echter slechts cijfers 
beschikbaar tot en met oktober 2005. In de 
eerste tien maanden van 2005 steeg het om
zetcijfer met ruim 4 % , de uitvoer met ruim 
6 %  en de investeringen met ongeveer 13% 
ten opzichte van dezelfde periode van 2004.

ZEEBRUGGE:
THE PLACE TO BE FOR BUSINESS

In v e s te e r  nu in d e  to e k o m s t .  D e  T ra n s p o r tz o n e  
Z e e b r u g g e  b ie d t  ru im te  (g ro n d e n )  en  b u re le n  v o o r  
a lle  H a v e n -  e n  T r a n s p o r tg e b o n d e n  b e d r ijv e n .
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Figuur 1
Synthetische conjunctuurcurve voor West-Vlaanderen
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De evolutie van het aantal faillissemen
ten in West-Vlaanderen is op het eerste 
gezicht ongunstig: globaal gingen in 2005 
in West-Vlaanderen ongeveer 10%  meer 
ondernemingen failliet dan in 2004. West- 
Vlaanderen is daarmee de enige Vlaamse 
provincie waar het aantal faillissementen 
toenam. Het Vlaamse Gewest kende im
mers een afname van het aantal faillis
sementen in 2005. Het aantal jobs dat in 
West-Vlaanderen verloren ging als gevolg 
van faillissementen lag in 2005 echter bijna

15%  lager dan in 2004. 2006 neemt een 
goede start met een kleiner aantal faillisse
menten op jaarbasis in januari. De indica
toren van het consumentenvertrouwen
tonen geen eenduidig positief beeld. De 
omzet in de kleinhandel steeg in de eer
ste tien maanden van 2005 op jaarbasis. 
Van januari tot en met november 2005 lag 
het aantal vergunde nieuwbouwwonin
gen 4 ,8%  lager dan in diezelfde periode 
in 2004. Deze globale afname is echter 
het resultaat van dalingen op jaarbasis in

slechts drie maanden. De inschrijvingen 
van nieuwe personenwagens in 2005 da
len weliswaar ten opzichte van 2004 (sa- 
lonjaar), maar ten opzichte van 2003 is er 
een toename. ■

' Opmaak februari 2006

> Het volledige conjunctuuroverzicht vindt u 
op de website van de GOM - West-Vlaan
deren: www.gomwvl.be 
(rubriek "Economisch Onderzoek - publica
ties en rapporten").

Brusselle Enterprises nv
Westendelaan 1, 8620 Nieuwpoort 
Tel. 058/23.25.13 
Fax 058/23.05.76

Aanneming van draai-, frees-, slijp- en kotterwerk, 
zowel conventioneel als op CNC-machines 
Vol- en halfautomatisch lassen
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Hoe is het nu gesteld 
met onze zee?
Kathy Belpaeme • Coördinator en eindredacteur 'Duurzaamheidsbarometer voor de Kust'1

■ Indicatoren tonen de weg waar de kust naar toe evolueert. Tegelijkertijd werpen 
ze een licht op de mogelijkheden van een duurzaam kustbeheer.

Als antwoord op deze vraag 
stelde het Coördinatiepunt 
voor Geïntegreerd Beheer 
van Kustgebieden (GBKG), in 
samenwerking met verschil
lende kustactoren, een Duur
zaamheidsbarometer voor 
de Kust op. Dit is een set van 
21 indicatoren die moettoela- 
ten om evoluties aan de kust 
op te volgen en om advies te 
geven bij het nemen van be
slissingen voor toekomstige 
ontwikkelingen van de kust. 
Aansluitend op het artikel 
'Meten is weten' elders in dit 
tijdschrift, gaan we hier wat 
dieper in op die indicatoren 
die relevant zijn voor de zee 
zelf. Indicatoren die betrek
king hebben op het landge- 
deelte van de kust komen 
hier dus niet aanbod2. We 
bespreken achtereenvolgens 
volgende indicatoren: kwali
teit van het strandwater, ver
vuiling op zee en visstocks die 
niet overbevist zijn.
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Kwaliteit van het strandwater

De beleving van de zee heeft, naast het vi
suele aspect, vooral te maken met de mo
gelijkheden tot zwemmen en pootjesbaden. 
De kwaliteit van het zeewater is van groot 
belang om de burger te beschermen tegen 
de risico's van baden in vervuild water. Om
dat wateren zich niet houden aan bestuurlijke 
en politieke grenzen en ook de effecten van 
verontreiniging op deze wateren dit niet doen, 
werd er op Europees niveau een richtlijn be
treffende de zwemwaterkwaliteit uitgewerkt.

Deze richtlijn van 1976 omschrijft twee nor
men, een imperatieve minimumnorm waar
aan alle Europese zwemzones tegen 1986 of 
10 jaar na kennisgeving van de richtlijn dien
den te voldoen en een streef- of richtwaarde 
die aangeeft dat Europa streeft naar een ver
beterende zwemwaterkwaliteit. Deze richtlijn 
is momenteel in herziening en zal nog stren
gere normen bevatten.

Figuur 1 geeft de indicator weer. 'Strandwa- 
terkwaliteit' wordt hierbij gedefinieerd als het 
percentage van de bemonsterde zwemzones 
aan de Vlaamse kust die voldoen aan de Euro
pese normen (cfr. Europese Zwemwaterricht- 
lijn 76/160/EEG).

Wat betreft de Europese (verplichte) minimum
norm, scoren alle badsteden zeer goed. In 
2003 werd zelfs 100% gehaald. In 2004 vol
deed 97,4% van de badzones aan deze norm. 
Uit de figuur lezen we ook af dat in 2004 
slechts 25,6% van de badzones aan de kust 
voldoet aan de Europese streefwaarde. Dit is 
een verbetering ten opzicht van 2003 - toen 
voldeed maar 15,4% aan de streefwaarde. 
Toch ligt Vlaanderen nog een flink stuk onder 
het Europese gemiddelde van 88,5%.

Een verbetering van de zwemwaterkwaliteit 
heeft in eerste instantie een positief effect op 
het vlak van gezondheid. Bovendien is het po
sitief voor milieu en toerisme, en geldt het dus 
als belangrijk aspect voor duurzame ontwik
keling aan de kust.

Vervuiling op zee

België heeft een drukbevaren zeegebied 
met om en bij de 100 000 scheepsbewe-

Figuur 1
Kwaliteit van het strandwater (in %  van de zwemzones)

l J Percentage zwemzones die voldoen aan de richtnorm 

■ Percentage zwemzones die voldoen aan de minimumnorm 

Gegevensbron: Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Figuur 2
Olie- en andere vervuilingen op zee

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Gegevensbron: Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM)

gingen elk jaar. Deze scheepsbewegingen 
zorgen voor een verhoogd risico voor olie- 
verontreiniging omdat elk schip, ook als 
het geen olie als lading vervoert, een zeke
re hoeveelheid olie, waaronder brandstof, 
aan boord heeft. Olieresten kunnen daarom 
moedwillig overboord gepompt worden in 
geringe doch talrijke hoeveelheden, de zo
genaamde 'operationele olielozingen'.

Naast operationele olieverontreinigingen 
zijn er ook accidentele olieverontreinigin
gen. Deze doen zich minder frequent voor, 
maar vormen wel een grotere dreiging voor 
de kust. Accidentele olievervuiling is daarom

niet in een monotone indicator te vatten. 
Vaak leidt deze soort verontreiniging tot een 
vervuilde kustlijn besmeurd met olie en ge
strande olievogels met ernstigere en grotere 
ecologische en economische gevolgen.

De indicator 'vervuiling op zee' geeft het 
aantal geobserveerde olie- en andere ver
vuilingen weer. Ondanks de toename van 
het maritieme transport tonen de resulta
ten van het luchttoezicht, van 1992 tot en 
met 2004, een duidelijke dalende tendens 
in het jaarlijkse aantal opgespoorde oliever
ontreinigingen boven de Belgische verant- 
woordelijkheidszone (figuur 2).
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Figuur 3
Aantal commerciële visstocks binnen veilige referentie waarden (Noordzee en aangren
zende gebieden), 1980-2004

Gegevensbron: Report of the ICES Advisory Committee on Fishery Management and Ecosystems, 
2005 ICES Advice

In 1992 werden 54 olielozingen vastgesteld 
door het programma voor toezicht vanuit 
de lucht, terwijl in 2004 minder dan de 
helft, meer bepaald 24, olielozingen wer
den vastgesteld. De dalende tendens kan 
toegeschreven worden aan de strengere 
wetgeving en de verhoogde controles.

Visstocks die niet overbevist zijn

De indicator drukt de verhouding uit van de 
toestand van de exploitatiebronnen van de 
zeevisserij tot hun natuurlijke draagkracht, en 
geeft aldus een inzicht in de graad van duur
zaamheid van de visserij. Concreet omvat de

indicator zeven commerciële visbestanden, 
namelijk haring, makreel, kabeljauw, schelvis, 
wijting, schol en tong.

Het aantal commerciële visbestanden in de 
Noordzee dat binnen veilige referentiewaar
den zit, is laag (maximum 2 op 7) (figuur 3). 
In 2004 voldeden enkel schelvis en tong aan 
de criteria. Bij haring, makreel, kabeljauw, 
wijting en schol was ofwel de visserijdruk 
te hoog, ofwel de biomassa te laag om bin
nen veilige referentiewaarden te zitten. Het 
duurzaam beheer van de visbestanden is 
een collectieve verantwoordelijkheid, waar
toe alle betrokken visserijlanden solidair 
moeten bijdragen.

Besluit

Het marine ecosysteem staat onder druk 
van allerlei vormen van vervuiling en men
selijke activiteiten die al dan niet met el
kaar in conflict treden. Het komt er dus 
op aan om die activiteiten zo te beheren 
dat ze verenigbaar blijven met de bescher
ming en het gebruik van het mariene mi
lieu. Enkel zo kunnen we evolueren naar 
een leefbaar en gezond milieu waar mens 
en natuur zich op een duurzame wijze op
timaal kunnen ontplooien, ■

> Meer info over de duurzaamheidsbaro- 
meter voor de kust:
• De volledige set indicatoren is via 

http://www.kustbeheer.be/indicato- 
ren voor iedereen beschikbaar ge
maakt.

• In de publicatie 'Het kustkompas' is 
de uitgebreide bespreking van de in
dicatoren na te lezen (te verkrijgen 
bij het Coördinatiepunt GBKG, tel. 
(059)34 21 47).

1 Het kustkompas, indicatoren als wegwijzers 
voor een duurzaam kustbeheer (2005). Ka- 
thy Belpaeme en Hannelore Maelfait (red.) 
Coördinatiepunt voor Geïntegreerd Beheer 
van Kustgebieden: Oostende, 80 pagina's.

http://www.kustbeheer.be/indicato-ren
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Hangcultuurmosselen in onze Noordzee
Binnenkort wordt de schelpdierenkweek wellicht een nieuw uit te bouwen sector binnen de Bel
gische visserij-industrie. Het experiment met hangmosselcultuur op 10 km voor de kust van Nieuwpoort 
gaf alvast positieve resultaten. Zowel de kweekmethode als de kwaliteit van de mosselen zijn een succes. 
Het project kan echter maar op grote schaal toegepast worden op een plaats waar boten niet kunnen 
doorvaren en zo de installatie vernielen. Hiervoor vormen de toekomstige windparken in de Noord
zee een opportuniteit gezien deze verboden terrein zijn voor scheepvaart.

De minister bevoegd voor Noordzeezaken staat alvast positief tegenover het voorstel om zowel ter hoog
te van het toekomstig windpark op de Thorntonbank, als in drie kleinere zones (ter hoogte van de D1- 
boei, de Westhinder meetpaal en de Oostdijck radartoren) de kweek van schelpdieren toe te staan. Het is 
de bedoeling om - gebruik makend van vlottende stalen modules met aangroeitouwen waarop natuurlijk 
mosselzaad wordt opgevangen - er hangcultuur van mosselen commercieel uit te baten. ■

Hypermodern reddings- en 
coördinatiecentrum voor veiliger Noordzee
Bovenop de afdelingszetel van Scheepvaartbe- 
geleiding, bij de Vismijn in Oostende wordt een 
nieuw Maritiem Reddings- en Coördinatie
centrum (MRCC) gebouwd dat het huidige 
controlesysteem zal vervangen, zodat het een 
geïntegreerd, ultramodern reddings- en coör
dinatiecentrum wordt. Hiertoe hebben Barco, 
Fabricom GTI en Tein Telecom een consorti
um opgezet. Het MRCC, gebouwd in opdracht 
van de afdeling Scheepvaartbegeleiding van de 
Vlaamse Gemeenschap, zal een erg belangrijke 
rol spelen in het behouden van de veiligheid en 
milieuvriendelijkheid van onze kustwateren.

Pronkstuk van het nieuwe rescue-center wor
den de hypermoderne Barco veiligheids- 
schermen waarop de routes van alle schepen 
in de Belgische territoriale wateren te zien zijn. 
In combinatie met dit geavanceerd "Vessel 
Traffic Management" systeem biedt Barco het 
MRCC ook onderhoud, opleiding en onder
steuningsdiensten.

Het centrum zal tegen juni 2006 volledig ope
rationeel zijn. ■

> Meer info:
www.scheepvaartbegeleiding.be en
www.barco.com
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De goede 
visgids
Een toekomst 
vol lekkere, verse 
(Noordzee)vis
Zowel de visserij, de distributiesector als de 
consumenten hebben baat bij betrouwbare 
en genuanceerde informatie over milieu- en 
duurzaamheidsaspecten van vis. De Goede 
Visgids, geef achtergrondinformatie over de 
mondiale visstand, de handel in vis, verschil
lende visserijtechnieken, voor- en nadelen van 
kweek, etikettering, enz. Daarnaast bevat de 
gids een overzicht van de meeste vissoorten 
die hier verkocht worden, mét de vermelding 
of er al dan niet op een verstandige manier 
op wordt gevist en of de soort zich goed kan 
handhaven. Want de consument die kan kie
zen voor duurzame vis afkomstig uit de visserij 
of een kwekerij, die het zeemilieu of andere 
soorten niet of weinig belast, kiest bewust 
voor gezonde zeeën en oceanen en voor 
het behoud van de visaanvoer. ■

> "De goede visgids. Vis eten met goed ge
weten" is een initiatief van de Stichting De 
Noordzee. De gids wordt in België verdeeld 
doorAgora Uitgeverscentrum en is te koop 
in de boekhandel of via 
www. natuurpun t. be.

...
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Het kustkompas
Indicatoren als wegwijzers...
Op 1 maart lanceerde het Coördinatiepunt 
voor Geïntegreerd Beheer van Kustgebie
den 'Het kustkompas', een boeiende 
publicatie die de 21 kustindicatoren be
spreekt (www.kustbeheer.be/indicatoren).
Het kadert de kustindicatoren in een bre
der beeld van duurzame ontwikkeling.
Het kustkompas is tot stand gekomen met 
behulp van een 50-tal wetenschappers en 
vormt een handig overzicht waarbij in één 
oogopslag de trends van de voorbije jaren 
kunnen waargenomen worden.

De publicatie wil een verhelderende blik wer
pen op de evolutie van de Belgische kust in 
de richting van een duurzaam kustbeheer. Ze 
is gericht aan beleidsmakers, milieudeskundi
gen en geïnteresseerden die zich snel en cor
rect willen informeren. ■

> Het Kustkompas is een initiatief van het 
Coördinatiepunt Geïntegreerd Beheer 
van Kustgebieden en beschikbaar via 
aanvraag.
Meer info:
Hannelore.Maelfait@vliz.be,
059/34 21 47.

40 U/ES

http://www.kustbeheer.be/indicatoren
mailto:Hannelore.Maelfait@vliz.be


Spectrum West-Vlaanderen Werkt 4, 2005

Een zee van ruimte
De vraag naar ruimte voor activiteiten
op zee neemt de laatste jaren sterk toe. 
De combinatie van onder meer scheep
vaart, windmolenparken, natuurreserva
ten op zee, visserij, toerisme en recreatie 
leidt tot publieke controversen over het 
gebruik van de zeeruimte. In het kader 
van een duurzame ontwikkeling dringt 
een optimale ruimtelijke planning van 
de Noordzee zich op.

Naast de weergave van de fysische eigen
schappen, natuurwaarden, bedreigingen

en activiteiten, laat dit boek verschillende 
scenario's zien voor de toekomst van het 
Belgisch deel van de Noordzee (BNZ). ■

> Vlot leesbaar en prachtig geïllustreerd 
met foto's, kaarten en toekomstbeel
den is 'EEN ZEE VAN RUIMTE' een heel 
aangenaam boek voor al wie graag 
iets bijleert over onze Noordzee! Op 
de bijgesloten cd-rom staat boven
dien het volledige wetenschappelijke 
rapport waarop dit boek gebaseerd 
werd.

Een zee van ruimte: naar een ruimte
lijk structuurplan voor het duurzaam 
beheer van de Noordzee / Peter Van
den Abeele en An Vanhulle. - Federaal 
Wetenschapsbeleid, 2005. - 204 p.- 
Depotnummer D/2005/1191/19

Het boek is gratis verkrijgbaar bij 
POD Federaal W etenschapsbeleid , 
Brussel, tel. (02)238 34 11, 
e-mail: david.cox@ belspo.be

De Kustatlas gaat digitaal: volledig on-line beschikbaar!
Het Coördinatiepunt Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden 
(i.s.m. diverse kustactoren waaronder het VUZ) lanceerde in 
november 2005 een digitale Kustatlas: www.kustatlas.be. 
De site geeft informatie over thema's zoals natuur, cultuur, 
wonen aan de kust, toerisme, industrie, visserij en zeewering.

De flexibiliteit en interactiviteit laat toe om zelf kaarten sa
men te stellen, om kaarten te exporteren voor verwerking 
in presentaties of publicaties, om data en GIS-bestanden te 
raadplegen en op basis hiervan zelf aan de slag te gaan met 
cijfers over de kust. De relatie wordt gelegd naar de duur- 
zaamheidsindicatoren waardoor gegevens over de kust extra 
in de kijker worden gezet en directe koppeling aan kustbeleid 
mogelijk wordt.

De Kustatlas online (www.kustatlas.be ) is een initiatief van 
het Coördinatiepunt Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden. 
De website is beschikbaar in vier talen (naast Nederlands, ook 
Engels, Frans en Duits), zodat onze kust ook in het buitenland 
in de kijker komt te staan. ■

Meer info:
kathy.belpaeme@vliz.be,
Tel.: 059/34 21 47.

DE KUSTATLAS onure HOME 0 0

U bent hier: Home NL | FR | Q£ | ÈÜ -
Sefcdeaeanhoafcfcfc*

ö q *
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Kathy Befpaeme
(Cobrdmabepont GBKG) en 
Ph«Sp Korangs (Aquaterra)
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Acuaterra en  Five to  Hfcfie

Fotografie: O  Aquatemra, 
Befcam, Krsjei Cedeer. 
pnmrYoe West-Vtaanderen

Bron:
De fcustatfas Vlaanderert- 
Befgtè (TH) Be&aente K . 
en Korangs pt>. (red.). 
Pubfcatee van het 
Goortfenatoepun* voor 
Geïntegreerd Beheer van 
Kustgebieden, 100
pa$na ’s
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© Coördinatiepunt GBKG

> De digitale kustatlas is een interactieve site over verschillende kust- 
thema's en met tal van mogelijkheden om kaarten samen te stel
len, kaarten te exporteren en data te raadplegen.
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Hoe aantrekkelijk is uw centrum voor inwoners, handelaars, 
bedrijven en bezoekers?
WES ondersteunt het centrumbeheer van lokale besturen:

-*• voorkomen of bestrijden van leegstand
-*• streven naar een evenwichtig uitgebouwd w inkelapparaat
-*• creëren van aantrekkelijk openbaar domein
-► verhogen van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en parkeermogelijkheden 
-*• zorgen voor aangenaam woon-, werk- en leefklimaat 
-► uitspelen van toeristisch-recreatieve troeven

Interesse?

Contacteer Hans D esm yttere

afdelingshoofd 
hans.desmyttere@wes.be 
Tel. + 32 50 36 71 23 
www.wes.be

k l LI EU RUIMTELIJKE PLAN N IN GSO CIAALECO NO M ISCH BELEIDTO ERISM ETRA IN  IN
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[sociaal-economisch beleid]

WES-deelname aan VVSG-trefdag: 
"integrale aanpak loont"

Steden en gemeenten dienen er steeds - onafhankelijk van hun 
grootte - voor te zorgen dat de aantrekkingskracht van het 
centrum of centra op inwoners, handelaars, bedrijven en be
zoekers versterkt wordt. Efficiënt centrumbeheer leidt tot een 
verbeterde economische en sociale leefbaarheid van de centra. 
Op zich is dit een moeilijke evenwichtsoefening die van een 
hele reeks factoren afhangt, zoals bijvoorbeeld winkelaanbod, 
bereikbaarheid, inrichting en beeldkwaliteit van het openbaar 
domein, veiligheid en promotie. Het is dan ook duidelijk dat 
een beleid inzake centrumbeheer vele inhoudelijke domeinen 
of sectoren bestrijkt die op een geïntegreerde manier moeten 
worden aangepakt.

> Info: hans.desmyttere@wes.be

■ Tijdens het WES-seminarie op de VVSG-trefdag van 16 
februari 2006 werd deze geïntegreerde aanpak voor
gesteld en met praktijkvoorbeelden geduid door Hans 
Desmyttere en Rik Houthaeve. Tevens kon men de 
ganse dag op de WES-stand kennismaken met de WES- 
methodiek inzake centrumbeheer.

O
5

Brugse regio gaat mooie toekomst 
tegemoet

Junior Chamber Brugge (JCI) nam de uitdaging aan om, 
samen met specialisten, actoren uit het middenveld en be
leidsmakers, een toekomstbeeld van de Brugse regio te 
schetsen op middellange en lange termijn. Onder de noe
mer "Brugge 2015-2025, een toekomstvisie", werden in 
de loop van 2005 acht rondetafelgesprekken georgani
seerd waarin men op zoek ging naar een consensus over 
de toekomstvisie binnen elk domein.

W ES heeft dit project actief begeleid: De thema's toe
risme, zorg, mobiliteit en samenleving werden door 
W ES onderbouwd via de experts terzake. W ES was tevens 
gastheer voor het debat rond Toerisme & Horeca'.

De conclusies van de gesprekken zijn nu gebundeld in een 
80 bladzijden tellend eindrapport. Daaruit blijkt een opval
lend optimistische visie: "Brugge beschikt over ontzettend 
sterke troeven en zal ook in 2015-2025 een aantrekkelijke 
stad zijn om in te wonen.", aldus Hans Vandamme, voor
zitter en initiatiefnemer van deze commissie bij JCI.

> Het eindrapport "Brugge 2015-2025" isdownload- 
baar op www.jci-brugge.be/toekomstvisie.

ONDERZOEK & 
ADVIES

[milieu]

Een milieuzorgsysteem: hoe begin je er aan?

De positieve samenwerking tussen W ES en softwarebedrijf Hem- 
mis resulteert in 2006 terug in vier nieuwe workshops spe
cifiek gericht tot de m ilieuverantwoordelijke van zowel 
kleine als grote bedrijven. Reserveer reeds de volgende dagen 
in uw agenda: dinsdag 16 mei; donderdag 22 juni, dinsdag 19 
september en donderdag 16 november 2006. De workshops gaan 
steeds door bij W ES in Brugge, telkens in de namiddag vanaf 14 
uur. De opleidingsnamiddagen zijn gratis en er wordt een bij- 
scholingscertificaat afgeleverd voor de milieucoördinator.

De workshop op 16 mei zal in het bijzonder de eerste fase van 
de opbouw van een milieuzorgsysteem behandelen. Bij de 
initiële milieuanalyse kunt u onder meer gebruik maken van de 
W ES VLAREM CHECKLIST©. Rekening houdende met de wijziging 
van de norm ISO 14001 eind 2004 is ook de module ISO 14001 
W ES van EMAServer aangepast en kan er nu ook een link worden 
gelegd tussen de milieuaspecten en de relevante milieuwetgeving 
en andere eisen. Een praktijkgetuigenis van een recent gecertifi
ceerd bedrijf dat gebruik maakt van de vernieuwde module zal de 
workshop vervolledigen.

> Info en inschrijvingen: milieu@wes.be
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[milieu]

W ES profileert zich verder als autoriteit inzake 
de opmaak van milieueffectrapporten voor 
infrastructuurprojecten

Recent stelde de Afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaande
ren W ES aan als deskundige voor de opmaak van een milieueffec
tenrapport (MER) met betrekking tot de aanleg van de AX  tussen 
de N49 te Westkapelle en de N31 ter hoogte van de Blauwe To
ren. De AX is één van de prioritaire infrastructuurprojecten van de 
Vlaamse regering die door middel van een publiek-private samen
werking gefinancierd zou worden. De sterke expansie van de ha
ven van Zeebrugge leidt tot een enorme druk op het ontsluitende 
verkeerswegennet. Vooral de N31 krijgt jaar na jaar meer vracht
verkeer te verwerken. In de komende jaren zal de N31 geleidelijk 
worden omgevormd tot een primaire I weg, waarbij in eerste in
stantie de gelijkgrondse kruisingen ter hoogte van de Koningin 
Astridlaan en de W itte Molenstraat worden weggewerkt, en zal 
ook de N49 worden omgevormd tot hoofdweg. Ook voor deze 
beide infrastructuurwerken stelde W ES het milieueffectenrapport 
op.

[toerisme]

Strategisch toeristisch-recreatief plan voor 
de stad Tongeren

W ES stelde, op vraag van het stadsbestuur van Tongeren, een 
strategisch plan op voor de ontwikkeling van het toerisme- en 
recreatiebeleid van de stad Tongeren. De doelstellingen van
dit strategisch plan voor toerisme en recreatie waren:
• het formuleren van een duidelijke visie over de specifieke ont

wikkelingsmogelijkheden voor toerisme en recreatie in deze 
stad;

• het geven van een richting voor beleidsbeslissingen van zowel 
private als publieke actoren in de eersvolgende vijf jaar;

• het creëren van een draagvlak met de diverse toeristische acto
ren;

• het verzekeren van samenhang en continuïteit in het beleid.

Het plan werd opgemaakt volgens een vooropgestelde metho
dologie

De analyse van de huidige toestand van het toerisme in Tongeren 
gaf aan dat Tongeren beschikt over een groot en interessant cul
tuurhistorisch patrimonium en dat dit cultuurtoeristisch product 
momenteel in volle ontwikkeling is. Deze visie werd vertaald in 
strategische beleidslijnen en bijhorende acties. Voor Tongeren is 
dit een belangrijke stap in haar ontwikkeling als duurzame, kwa
litatieve, toeristische bestemming.

Het MER voor de AX is een zogenaamd plan-MER. In een plan-MER 
worden meerdere alternatieven (tracévarianten, alternatieven in
zake het type aansluitingscomplex,...) ten opzichte van elkaar af
gewogen en worden aandachtspunten geformuleerd ten behoeve 
van later uit te voeren - meer gedetailleerde - project-MER's. In 
februari werd de kennisgevingsnota ingediend. Deze bevat een 
uitvoerige beschrijving van het voorgenomen plan en van de wijze 
waarop de milieueffecten zullen worden onderzocht.

> De kennisgeving zal in de m aand april ter inzage liggen 
bij de Provincie W est-V laanderen en de drie betrokken ge
m eenten: Knokke-Heist, Brugge en Damme.

[Kaai 400-793]
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[sociaal-economisch beleid]

Kopen West-Vlamingen nu méér, evenveel of minder over de grens dan vroeger?

In de periode van januari 2006 tot en met april 2006 organiseert 
W ES - in opdracht van Euregio Scheldemond - een grootschalige 
onderzoek naar de bestedingsstromen binnen en tussen de pro
vincies Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland

Het onderzoek moet toelaten een grondig inzicht te verwerven in 
de huidige commercieel-hiërarchische structuur van steden 
en gemeenten in de drie provincies. Welke steden of gemeen
ten beschikken over het grootst aantal inwoners en gezinnen? 
W aar is de koopkracht het grootst? In welke mate kunnen de 
inwoners in de eigen gemeente terecht voor de aankoop van di
verse categorieën van dagelijkse en niet-dagelijkse goederen? En 
in welke mate en voor welke goederen slagen gemeenten erin 
ook inwoners van buiten de gemeente aan te trekken? Kopen 
consumenten nu méér, evenveel of minder over de grens dan 
vroeger? W aar en waarom?

De studie zal een belangrijke meerwaarde opleveren doordat de 
analyse niet beperkt blijft tot de detailhandel, maar ook andere 
bestedingen - op vlak van horeca en toerisme - in kaart zullen 
worden gebracht.

Deze studie zal eveneens een inzicht geven in de factoren die een in
vloed hebben op de grensoverschrijdende bestedingspatronen. Deze 
informatie moet WES, dat dit project zowel technisch als inhoudelijk 
coördineert, in een laatste fase van het onderzoek in staat stellen om 
enkele concrete actiepunten te formuleren waarmee de basis kan 
worden gelegd voor een strategische geleiding van de (grensover
schrijdende) bestedingsstromen in het onderzochte gebied.

In het kader van dit onderzoek werd in januari 2006 gestart met 
een telefonische enquête bij een steekproef van in totaal 22.200 
gezinnen. De eerste resultaten van de telefonische enquête wor
den in het najaar 2006 verwacht.

Dit onderzoek loopt in samenwerking met verschillende partners 
(WES, EROV, Kamer van Koophandel Zeeland) en werd mogelijk 
gemaakt dankzij de financiële steun van de Europese Unie (EFRO 
in het kader van het Interreg lll-programma Euregio Schelde
mond), het Vlaamse Gewest en de provincies Oost-Vlaanderen, 
West-Vlaanderen en Zeeland.

> Info: hans.desmyttere@wes.be
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Een nieuwjaar, een nieuwe wet
Stephan  Janssens • Ernst & Young Tax Consultant

Fiscaliteit is eigenlijk nooit uit het nieuws. Het eindejaar is zelfs 
één van de drukste periodes van het jaar voor wat betreft fiscale 
verslaggeving. Programmawetten, wetten houdende diverse be
palingen, begrotingsdecreten,... Allemaal moeten ze nog vóór 31 
december gestemd worden zodat de politici in alle rust aan hun 
kerstvakantie kunnen beginnen en fiscalisten en juristen bij het 
begin van het jaar meteen in allerlei nieuwe wetteksten kunnen 
duiken om ze te analyseren, te interpreteren en te communice
ren.

2005-2006 was geen uitzondering, maar 
wel een goedgevulde jaarovergang. Met 
vier wetten en maar liefst 850 artike
len hadden we tamelijk veel literatuur en 
moeten we, voor de behoeften van deze 
bijdrage, dan ook weer heel erg snoeien. 
Een selectie van de belangrijkste wijzigin
gen per 1 januari 2006:

Vennootschapsbelasting

In de vennootschapsbelasting is de belang
rijkste wijziging er eentje die niet eens in 
deze vier wetten zat, namelijk de notio- 
nele interestaftrek. W e gaan in een vol
gende bijdrage dieper in op de praktische 
kant van deze nieuwe maatregel. Noteer nu 
alvast dat de notionele interestaftrek inder
daad op 1 januari 2006 van kracht werd, 
zodat u er de eerste keer gebruik kan van 
maken in de aangifte vennootschapsbelas
ting van 2007. Trouwens, de voorwaarde 
om de voordelen van de aftrek minstens 
drie jaar bij te houden (op een aparte reke
ning in de jaarrekening) werd opgeheven in 
de eindejaarswetgeving.

Een tweede belangrijke wijziging is de af
schaffing van de investeringsaftrek voor 
alle vennootschappen. Let wel, er zijn en
kele bijzondere aftrekken, zoals de investe
ringsaftrek voor onderzoek en ontwikkeling 
en voor energiebesparende investeringen.

Die blijven ongewijzigd verder bestaan. 
Sinds 1 januari mag u de investeringsaftrek 
voor onderzoek en ontwikkeling ook ver
vangen door het belastingkrediet. Dit be
lastingkrediet heeft dezelfde voorwaarden 
en modaliteiten als de investeringsaftrek, 
maar heeft als belangrijkste voordeel dat 
hij (indien u onvoldoende winst maakt om 
de aftrek ook echt af te trekken) terugbe
taalbaar is na vier jaar.

De derde nieuwigheid waarvoor wij uw 
aandacht vragen is de belastingvrijstel
ling voor gewestelijke subsidies. In
Vlaanderen gaat het meer bepaald om de 
kapitaal- en interestsubsidies die worden 
toegekend in het kader van de expansie- 
wetgeving. Het gaat dan in het bijzonder 
om KMO's die investeringen realiseren in 
Vlaanderen.

Deze regering heeft de afgelopen jaren ook 
al heel wat aandacht gehad voor investe
ringen in onderzoek en ontwikkeling.
Naast de investeringsaftrek waarvan sprake 
hierboven, is er sinds verleden jaar ook de 
mogelijkheid om een vermindering te krij
gen op de bedrijfsvoorheffing op lonen aan 
wetenschappers die u tewerkstelt. Het gaat 
om onderzoekers die een diploma hebben 
in toegepaste wetenschappen, exacte we
tenschappen, geneeskunde of dierenge- 
neeskunde of burgerlijk ingenieur en die 
tewerkgesteld zijn in een onderzoeks- of

ontwikkelingsprogramma. Noteer nog 
dat de regering de vrijstelling later nog 
kan optrekken tot 5 0% . De techniek van 
deze vrijstelling is eenvoudig: u houdt 
de bedrijfsvoorheffing op het loon volle
dig in volgens de barema's, maar u stort 
slechts 2 5 %  (en later misschien wel 5 0% ) 
door naar de schatkist. Voor de werkne
mer maakt dit niet uit vermits hij/zij toch 
de 100% mag verrekenen. Maar voor de 
werkgever wordt de loonkost uiteraard 
wel wat lager.

Een gelijkaardig idee is dat van de zoge
naamde Young Inn ovative  Com panies
Op de lonen van het wetenschappelijk per
soneel dat werkt in een 'Young Innovative 
Company' hoeft 5 0 %  van de ingehouden 
bedrijfsvoorheffing niet doorgestort te 
worden.

Komen in aanmerking als 'Young Innova
tive Company', de vennootschappen die:
- een kleine vennootschap zijn;
- minder dan 10 jaar bestaan vóór 1 ja

nuari van het jaar waarin de vrijstelling 
van storting van de bedrijfsvoorheffing 
wordt toegekend;

- niet opgericht zijn in het kader van een 
concentratie, een herstructurering, een 
uitbreiding van een vroegere activiteit 
of een overname van dergelijke activi
teiten;

- uitgaven hebben gedaan op het vlak 
van onderzoek en ontwikkeling die 
minstens 15%  van de totale kosten van 
het voorgaande belastbaar tijdperk ver
tegenwoordigen.
Deze maatregel treedt pas in werking 
op 1 juli 2006.

Ten slotte vermelden we u nog drie maat
regelen die u mogelijkerwijze ook van pas 
kunnen komen :
- de registratierechten op de inbreng 

in een vennootschap worden 0 %  (u be
taalt dus enkel 25 euro vast recht);
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- jongeren die in het kader van een alter
nerende opleiding een praktijkopleiding 
doorlopen in een onderneming krijgen een 
financiële tegemoetkoming, «startbonus» 
genaamd. Deze startbonus zal aftrekbaar 
zijn voor de werkgever, aan 120%;

- de vrijstelling van doorstorting van be
drijfsvoorheffing in geval van nacht- en 
ploegenarbeid wordt opgetrokken en 
bedraagt in 2006 5,63% van de belast
bare vergoeding.

Privé-personen

Veel goed nieuws voor vennootschappen 
zoals u ziet. Ook voor de privé-personen 
zijn er wat nieuwigheden, maar die zijn 
eerder gemengd positief en negatief.

Positief zijn zeker de verhoging van de 
belastingvermindering voor energiebe

sparende investeringen aan uw privé- 
woning. U kan voortaan tot 1.000 euro 
investeren met belastingvermindering.

Ook goed nieuws voor wie niet altijd even 
netjes zijn inkomsten heeft aangegeven: er 
komt een "permanente" fiscale regulari- 
satie. Daarover hebben we het ook in een 
volgende bijdrage, maar noteer nu toch al 
even dat u deze maatregel slechts één keer 
mag gebruiken (de term "permanent" is 
dus enigszins misleidend).

Aan de andere kant van de balans staan er 
echter ook enkele maatregelen :
- de roerende voorheffing op beveks die 

beleggen in obligaties;
- een nieuwe taks op levensverzekerin

gen;
- een verstrenging van de norm van lichte 

vrachtwagen

En over sociale zekerheid hadden we  
het n ie t ...
Uiteraard heeft de wetgever geen 850 
artikelen nodig om het bovenstaande te 
regelen. Een ander groot deel van die be
palingen zijn gewijd aan sociale zekerheid. 
Ook hier zijn er enkele voordelen te rapen, 
maar ook enkele minder aangename bepa
lingen te slikken.

Algemene conclusie is echter dat de w et
gever sinds enkele jaren meent dat kwa
liteit en kwantiteit hand in hand moeten 
gaan. Vergeten zij daarbij niet dat wie zijn 
rechten niet kent, ze ook niet kan laten 
gelden? Welke zin heeft een staatssecre
taris van administratieve vereenvoudiging 
als de wetgever op één jaar tijd 57.756 
pagina's van het Belgisch Staatsblad vult 
(zelfs als het er 30.000 minder zijn dan in 
2004 !)? ■
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"De combinatie van erg moeilijke 
opdrachten en heel krappe dead
lines: dat is de grote uitdaging voor 
onze leveranciers. Wij spelen met de  
publicatie van onze kwartaalresultaten 
bijvoorbeeld uiterst kort op de bal. En 
voor de kwaliteit van onze culturele 
uitgaven - recent rond de badstad  
Blankenberge - leggen we de lat zeer 
hoog. Dat zijn we verplicht aan onze 
sterke reputatie als tweede grootste 
Belgische bank. Goed om te weten 
dat we dan kunnen terugvallen op 
Goekint Graphics. A l jarenlang. Elke 
opdracht brengen ze  voor ons tot een 
goed einde."

Fabienne Carlier
Verantwoordelijke publicaties 
Dexia Bank nv

Ondernemen is veranderen. Dat weet u zelf 

maar al te goed. Daarom doet u zaken met part

ners die ook niet stilstaan. Zoals Goekint Graphics. 

Een bedrijf dat voortdurend investeert in state-of- 

the-art technologie: vijfkleurenpers met laktoren 

en droogtunnel, ‘computer to plate’-technologie, 

apparatuur voor het realiseren van multimedia- 

creaties, noem maar op. Om u altijd een 

onberispelijke totaalservice te bieden. Van 

eerste idee tot postklaar pakket. Van projectbe

geleiding tot strategisch advies. Van simpele cor- 

porate identity tot hoogstaande kunstdruk. Te

gelijk waken we erover dat een hoop dingen niét 

veranderen. Onze bruisende grafici bijvoor

beeld, die uit al die technologie verbluffende 

hoogstandjes halen. Onze doorwinterde tech

nici, die persoonlijk instaan voor een doorge

dreven kwaliteitszorg. Of onze gemotiveerde 

cliënt supervisors, die elke fase van uw project 

begeleiden met een gezonde dosis ouder

wetse toewijding. Er verandert dus veel bij 

Goekint Graphics. En toch ook weer niet. Dat 

bedoelen we precies met ‘in beweging zijn’.

altijd in 
beweging...

www.goekint.be
Industriezone 2 
Zandvoordeschorredijkstraat 65 
8400 Oostende 
Tel. 059 51 43 43 
Fax 059 51 44 43
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