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Wat is het nieuwe referentieniveau?



Criteria:

• Geen verandering in de sedimenten aan het oppervlak van de zeebodem om de integriteit van de
zeebodem zo goed mogelijk te bewaren;

• Beperking van de impact op de hydrodynamische omstandigheden;

-> Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie en de implementatie ervan in de Belgische
wetgeving (Koninklijk Besluit van 23 juni 2010)

• Behoud van de structuur van de zandbanken, op basis van hun rol in de bescherming van de
Belgische kust;

• Maximaal benutten van het beschikbare zand.



Referentieoppervlak:

Ministerieel besluit van 28 september 2020 
tot vastlegging van maximale 
ontginningsdiepten voor de exploitatie van 
zand en grind in de Belgische zeegebieden



Beschikbaar volume:

Het beschikbare volume zand voor 
exploitatie wordt berekend door het 
verschil te maken tussen het 
referentieoppervlak en het actuele 
oppervlak van de zeebodem (de 
bathymetrie).



Hoe gebruiken we het nieuwe referentieniveau?



Principe:

Op basis van het nieuwe referentieniveau worden de gebieden in de controlezones 
afgebakend waar de limiet globaal overschreden wordt.

Elk jaar in september worden de afgebakende deelzones opnieuw bekeken en indien 
nodig aangepast. 



referentieniveau

actuele zeebodem

dikte beschikbare zandlaag

Gebruikte termen:



Actueel model van de zeebodem
= bathymetrie - EMS

Ontgonnen volume op basis van EMS

Bathymetrisch model
van de zeebodem

Gebruikte termen:



Voor het sluiten van deelzones:

• gemiddelde toegelaten ontginningsdiepte = 
gemiddelde dikte van de beschikbare zandlaag

< 0m

• 50% van oppervlakte ligt onder het 
referentieniveau

Toegepaste criteria voor de afbakening van de deelzones:



Voor resterende open zone:

• gemiddelde toegelaten ontginningsdiepte = 
gemiddelde dikte van de beschikbare zandlaag

> 1m

• 90% van oppervlakte ligt boven het 
referentieniveau

Toegepaste criteria voor de afbakening van de deelzones:



Tot januari 2021:

Zones gesloten voor
zandwinning (rood) 



Vanaf januari 2021:

Zones gesloten voor
zandwinning (rood) 

Opheffing reeds gesloten zones:
KBMA
KBMB
BRMC



Zones gesloten voor
zandwinning (rood) 

Vanaf januari 2021:

Nieuw afgebakende gesloten zones



Hoe goed worden de nieuwe regels nageleefd?



Volledig Belgische deel van de Noordzee

Kartering van de dikte van de ontginning 
van 01/01/2021 tot 31/08/2021 op basis 
van AIS-gegevens

-> zie presentatie Florian Barette



Controlezone 1

De gegevens bevestigen 
dat de afbakening correct 
nageleefd wordt.



Evaluatie van de eerste jaarlijkse afbakening

Op basis van EMS-gegevens tot 2020



Controlezone 1

Gesloten deelzones:

Zone 1: Gemiddeld -0.03m
54% onder referentie

Zone 2: Gemiddeld -0.56m
76% onder referentie

Open: Gemiddeld +1.87m
83% boven referentie



Controlezone 1

Gesloten deelzones:

Zone 1: Gemiddeld -0.03m
54% onder referentie

Zone 2: Gemiddeld -0.55m
77% onder referentie

Open: Gemiddeld +2.01m
90% boven referentie

Uitbreiding deelzone 2



Controlezone 2

Gesloten deelzones:

Zone 1: Gemiddeld -1.24m
96% onder referentie

Zone 2: Gemiddeld -0.56m
79% onder referentie

Zone 3: Gemiddeld -0.82m
86% onder referentie

Open: Gemiddeld +2.44m
97% boven referentie

Sector 2kb



Controlezone 2

Sector 2br

Gesloten deelzones:

Zone 1: Gemiddeld -0.89m
78% onder referentie

Zone 2: Gemiddeld -0.77m
88% onder referentie

Open: Gemiddeld +2.84m
97% boven referentie



Controlezone 2

Sector 2od

Gesloten deelzones:

Zone 1: Gemiddeld -1.77m
94% onder referentie

Zone 2: Gemiddeld -1.26m
94% onder referentie

Open: Gemiddeld +4.06m
98% boven referentie



Controlezone 4

Gesloten deelzones:

Zone 1: Gemiddeld -0.07m
56% onder referentie

Zone 2: Gemiddeld -0.01m
57% onder referentie

Open: Gemiddeld +4.14m
98% boven referentie

Sector 4a



Vanaf 01/01/2022:

1. Behoud van alle afgebakende deelzones voor 2021

2. Aanpassing van gesloten deelzone 2 in controlezone 1



Wat is de impact van de afbakening?



Globale impact:

2% oppervlakte gesloten 25% oppervlakte gesloten

NaVoor



Globale impact:

Gebieden met meeste 
ontginningVoor

Gebieden met belangrijkste 
impact op zeebodem Na



Oppervlakte volume

in 106 m2 in 106 m3

sector 4a - zone 1 0,97 0,27

sector 4a - zone 2 0,41 0,18

sector 2od - zone 1 1,41 0,04

sector 2od - zone 2 2,40 0,06

sector 2br - zone 1 7,33 1,85

sector 2br - zone 2 4,26 0,27

sector 2kb - zone 1 3,57 0,06

sector 2kb - zone 2 4,41 0,57

sector 2kb - zone 3 0,28 0,04

sector 1a - zone 1 1,93 0,84

sector 1a - zone 2 28,71 6,65

Totaal 55,68 10,83

Beperkt qua verlies aan volume:

2% van de wettelijk beschikbare 
voorraad zand

Globale impact:



Controlezone 1

Impact op basis van EMS:

2017 tot 2020

5.106 m3 zand gewonnen

64% van ontginning in 
controlezone 1

Uitbreiding deelzone 2

Lokale impact:



Controlezone 1

Impact op basis van AIS:

in 2021 (tot 31/08)

0.5 106 m3 zand gewonnen

28% van ontginning in 
controlezone 1

Uitbreiding deelzone 2

Lokale impact:



Lokale impact:

Specifieke 
kwaliteit zand



Graduele sluiting van westelijke deel Thorntonbank

Alternatieve zone met vergelijkbare kwaliteit zand?

-> heropenen referentiegebied op de Thorntonbank?

-> exploratiezone?

Referentieniveau = maximale beperking directe impact

Indirecte impact (sedimentpluimen) -> focus monitoring?

Toekomst:



Alle informatie:

Koen Degrendele

Koen.Degrendele@economie.fgov.be

02 277 84 11

Afbakening zones

Helga Vandenreyken

Helga.Vandenreyken@economie.fgov.be

02 277 87 78

Beheer Concessies

copco@economie.fgov.be

http://economie.fgov.be/continentaalplat

https://www.facebook.com/continentaalplat
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