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In functie van de vermindering van de recirculatie van baggerspecie naar de haven van Zeebrugge, voert 
Maritieme toegang (Vlaamse overheid) een onderzoek uit naar een alternatief voor het storten van 
baggerspecie rond Zeebrugge. Hiervoor werd er een stortproef van 1 maand georganiseerd in het 
Wandelaar gebied ten Westen van Zeebrugge, welke aanving op 1 oktober 2013. Dit bleek een slecht 
moment te zijn aangezien de garnaalvissers nog volop aan het vissen waren in dat gebied. Daarom is de 
stortproef, na overleg tussen de betrokken partijen opgeschoven naar 21 oktober. Op basis van dit 
overleg werd er ook beslist dat een meer gedetailleerde studie noodzakelijk is over de mogelijke impact 
van het baggerstorten op de garnaalvisserij. 
In deze studie werd daarom een volledig beeld bepaald van de ruimtelijke en temporele verspreiding van 
de Belgische garnaalvissers over de laatste jaren. Ten tweede werd er bepaald of er een mogelijke 
impact is van het baggerstorten op het garnaalvoorkomen. Ten derde, voerden we een monitoring uit 
naar mogelijke impacten van het baggerstorten tijdens de stortproef op het voorkomen van garnalen en 
de mogelijkheid om aan garnaalvisserij (veiligheid) te doen in dat gebied. 
 

 
Waar is de Belgische garnaalvisserij operationeel? 

 
Hiervoor werd de ruimtelijke en temporele verspreiding van de garnaalvissers in de kustzone over de 
laatste jaren (2006-2012) in detail in kaart gebracht. De analyses van de VMS inspanning van de 
garnaalvisserij toont aan dat vooral langs de randen van de zandbanken de Wandelaar, vlakte van de 
Raan, Wenduinebank, Stroombank en Trapegeer-Broers bank werd gevist. De piek in visserij inspanning 
begint soms reeds in juli, in andere jaren pas in september en gaat door tot zelfs in november, wat duidt 
op jaarlijkse variatie in inspanning. Als we bepaalden wat de garnaalvisserij inspanning was in de 
omgeving van de proefstort locatie (hok van 1.5 op 1.5km) zien we dat 5 à 10 percent van alle Belgische 
garnaalvisserij plaatst vond in dat gebied in de maanden juni t.e.m. september (en soms ook later). Dit 
duidt erop dat het gebied enig belang heeft voor de garnaalvisserij in de Belgische kustzone. De analyse 
van de aanvoer kaarten gaven dezelfde resultaten. 
 

 
Is er een invloed van de baggerstortlocaties op de garnaalvisserij activiteit? 

 
Hiervoor werd gekeken wat het gedrag (op basis van VMS) is van de garnaalvisserij ter hoogte van de 
huidige loswallen. Voor Br&W S2 en Br&W Oostende was er een relatie tussen visserij inspanning en 
stortintensiteit, dus in jaren waarin meer gestort wordt was er minder garnaalvisserij op deze locaties. 
Op de andere locaties was er geen verband, enerzijds omdat de loswallen van Nieuwpoort en Br&W 
Zeebrugge in gebieden liggen waar er sowieso weinig garnaalvisserij is en anderzijds omdat er op S1 
jaarlijks erg hoge stortintensiteit is (dus weinig variabiliteit in storten maar wel gekoppeld aan een lage 
visserij inspanning). De garnaalvissers vermelden dat ze sowieso het gebied rond de loswallen vermijden 
uit veiligheidsoverwegingen. 
 

 
Is er een mogelijke impact op het garnaalvoorkomen (Grijze garnaal) door het 
baggerstorten? 
 
Op basis van de monitoring (2008-2012) ter hoogte van de huidige loswallen konden we nagaan of het 
garnaalvoorkomen (densiteit, biomassa en hun lengte) enige invloed ondervond van deze activiteit. Er 
werd geen significante impact gemeten (statistisch getest) in onze uitgebreide dataset op het 
garnaalvoorkomen (densiteiten) en hun grootte op alle loswallen. Enkel ter hoogte van loswal Zeebrugge 
oost (zeer slibrijk gebied) werd de garnaalbiomassa mogelijks wel beïnvloed door het storten. De 
geobserveerde variaties waren vooral toe te schrijven aan de natuurlijke ruimtelijke en temporele 
(seizoenale en jaar-tot-jaar) variatie in het garnaalvoorkomen in onze Belgische kustzone. Er werd ook 
geen duidelijke correlatie gevonden tussen de garnaaldensiteit en de hoeveelheid gestorte baggerspecie 
op jaarbasis op alle locaties. 
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Wat is het effect van de stortproef op het garnaalvoorkomen? 
 
Daarnaast voerden we een monitoring uit naar mogelijke impacten van het baggerstorten tijdens de 
proef op het voorkomen van garnalen. Voor, tijdens en na de stortproef (gedumpte hoeveelheid rond de 
400000 ton droge stof [1/10 van wat er jaarlijks op Zeebrugge oost wordt gestort]) werd er geen effect 
van het storten op het epibenthos, demersale vis en de garnalen (densiteiten, lengte) gemeten. De sleep 
in het stortgebied vertoonde zowel voor, tijdens als na de stortproef lagere waarden dan de randslepen 
en de controle slepen. De randslepen vertoonden gelijkere waarden dan de controle slepen. Hier waren 
de geobserveerde variaties toe te schrijven aan de natuurlijke ruimtelijke en temporele variaties. Er was 
dus niet direct een invloed van het storten (tijdelijke basis) op het garnaalvoorkomen in het Wandelaar 
gebied en zeker geen effect buiten de stortlocatie. 
 

 
Is er een veiligheidsprobleem voor de visserij in het stortproefgebied? 
 
De Belgische kustzone en hoofdzakelijk de oostelijke kustzone (monding Westerschelde) wordt 
gekenmerkt door het natuurlijk voorkomen van hogere slibconcentraties, niet enkel in de bagger- en 
stortzones. Door het storten van baggerspecie kunnen wel tijdelijk of permanent hogere 
slibhoeveelheden voorkomen in de waterkolom of op de bodem. In deze studie bekeken we of de 
aanwezige slibhoeveelheden van de stortproef enige invloed konden hebben op de mogelijkheid om er 
te vissen. De praktische problemen tijdens het vissen zijn volgens de vissers enerzijds het risico dat de 
kuil van het net voltrekt met slib wat schade aan het net kan veroorzaken en ook een risico inhoudt voor 
de veiligheid (stabiliteit van het vaartuig). De meerderheid van de slepen rond het stortgebied waren 
zuiver (slibvrij). In het impactgebied werden wel slepen bovengehaald met slib dat diende uitgewassen 
te worden, maar dit type slepen werd ook gevonden in de rand en controle slepen en dit zowel voor, 
tijdens als erna (geen éénduidig patroon toe te wijden aan de stortproef). Er werden geen 
onbehandelbare of niet boven te halen slepen gevonden. Dus er was tijdens onze observaties gedurende 
de stortproef geen ernstige hinder aan de veiligheid of aan de mogelijkheden om er te vissen. Dit sluit 
niet uit dat de garnaalvisser zelf vindt dat het storten van baggerspecie gelijk waar een verhoogd risico 
met zich meebrengt. Vandaar dat uit veiligheidsoverwegingen en de onzekerheid van aanwezigheid van 
slib, het gebied vermeden wordt. Hiervoor is het aangewezen dat baggerstortlocaties niet gesitueerd 
worden in belangrijke zones voor de garnaalvisserij. 

 

De gedetailleerde resultaten van deze studie zijn weergegeven in het volgend rapport: 
Van Hoey Gert, Derweduwen Jozefien, Pecceu Ellen, Vanelslander Bart, Torreele Els, Hostens Kris, Polet 
Hans, 2014. Studie met betrekking tot de opvolging van de bagger stortproef in functie van de 
garnaalvisserij. Ilvo mededeling 161.  

 

 

Voor bijkomende informatie over deze studie kunt u contact opnemen met  

Gert Van Hoey: tel. 059 56 98 47, email gert.vanhoey@ilvo.vlaanderen.be 

 




