
Vastlegging gesloten deelzones vanaf 1 januari 2022

Inleiding



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. 



Tot januari 2022:

Kartering van de zones 
die gesloten zijn voor
zandwinning (rood) 



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:



Dikte van de beschikbare zandlaag = het verschil in diepte tussen het referentieniveau en 
het terreinmodel van de zeebodem.
Beschikbaar volume = het volumeverschil tussen beide oppervlakken, in kubieke meter.

Het referentieniveau ligt vast in het ministerieel besluit.

Het terreinmodel van de zeebodem wordt bepaald op basis van de laatste volledige 
bathymetrische kartering van de zone, en geactualiseerd op basis van EMS-data.

Gezien de sterke vastgestelde correlatie tussen de met multibeam gemeten bathymetrische
evolutie en de berekende evolutie van de bathymetrie op basis van EMS-data, kan deze 
laatste als benadering gebruikt worden.

In deze berekening worden de EMS-gegevens tot en met 2020 gebruikt.



voor het sluiten van deelzones:
• gemiddelde toegelaten ontginningsdiepte = gemiddelde dikte

van de beschikbare zandlaag < 0m
• 50% van oppervlakte ligt onder het referentieniveau

voor open zone (controlezone – gesloten deelzones):
• 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:



Vastlegging gesloten deelzones vanaf 1 januari 2022

Overzicht



Controlezone 5

Oppervlakte zone: 5.46 106 m2

Volume beschikbaar zand: 41.2 106 m3

Geen zones afgebakend



Controlezone 4

Oppervlakte zone: 46.5 106 m2

Volume beschikbaar zand: 234 106 m3



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

Geen aanpassingen



Controlezone 3

Oppervlakte zone: 19.94 106 m2

Volume beschikbaar zand: 88.7 106 m3

Geen zones afgebakend



Controlezone 2

Oppervlakte zone: 85.68 106 m2

Volume beschikbaar zand: 184.30 106 m3



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

Geen aanpassingen



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

Geen aanpassingen



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

Geen aanpassingen



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

Voldoet niet aan de criteria



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

Zone 2 wordt aangepast



Samenvatting:

1. Behoud van alle afgebakende deelzones voor 2021

2. Aanpassing van gesloten deelzone 2 in 
controlezone 1 zodat aan de criteria wordt voldaan



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 0,05

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

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

sector 2kb - zone 1 3,57 0,05

sector 2kb - zone 2 4,41 0,55

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

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

sector 1a - zone 2 31.30 6,65

totaal 58.27 10,78

Gesloten deelzones in 2022:

- 11 zones
- verspreid over 

controlezones 1, 2 en 4
- 25% van de oppervlakte
- 2% van de voorraad zand



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


