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WOORD VOORAF 
Om de milieubelangen een volwaardige plaats te geven bij de vergunningverlening, dient een milieueffectenrapport 
(MER) te worden opgesteld. Het MER dient ter onderbouwing van de milieuvergunningsaanvraag voor de bouw en 
de exploitatie van een drijvende zonnepaneelpark (PV-installatie) en zeekabel binnen de zone voor testprojecten 
voor de kust van Oostende door de POM West-Vlaanderen. 

Dit milieueffectenrapport (MER) bestaat uit verschillende onderdelen. Een eerste deel is de niet-technische 
samenvatting. Dit deel kan als alleenstaand onderdeel gelezen worden door de geïnteresseerde lezer die minder 
boodschap heeft aan al de technische gegevens en beschrijvingen zoals deze uitgebreid in de volgende 
hoofdstukken en bijlagen van het MER beschreven staan. 

Een tweede deel omvat de uitvoerige technische bespreking van het voorgestelde project. Dit omvat een bespreking 
van de projectinhoud, een procesbeschrijving, de juridische en beleidsmatige randvoorwaarden, de bespreking van 
de effecten op het milieu en, waar nodig, voorstellen van maatregelen die de milieuimpact kunnen verminderen of 
kunnen compenseren, alsook voorstellen voor de monitoring in de toekomst van mogelijke milieueffecten. 
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LEESWIJZER 
Het milieueffectenrapport (MER) voor de bouw en de exploitatie van een drijvende PV-installatie en zeekabel binnen 
de zone voor testprojecten voor de kust van Oostende door de POM West-Vlaanderen bestaat uit twee onderdelen.  

Een eerste deel is de niet-technische samenvatting. Dit deel kan als een alleenstaand onderdeel gelezen worden 
door de geïnteresseerde lezer die minder boodschap heeft aan alle technische gegevens en beschrijvingen zoals 
deze uitgebreid in de volgende hoofdstukken van het MER beschreven staan. 

Een tweede deel omvat per hoofdstuk de volgende elementen: 

INLEIDING 
• Geeft een beknopte voorstelling van het project.  
• Verder geeft dit hoofdstuk de initiatiefnemer van het MER, de coördinator van het MER en de samenstelling van 

het team van deskundigen, en een overzicht van de procedure voor de aanvraag van een vergunning en 
machtiging. 

PROJECTBESCHRIJVING 
• Geeft een beschrijving van het project.  
• Hierbij wordt dieper ingegaan op de doelstelling en motivering van het project, een ruimtelijke situering, een 

overzicht van de technische aspecten van het project, de geplande innovatie- en ontwikkelingsactiviteiten en de 
termijn en fasering van het project. 

ALTERNATIEVEN 
• Geeft een bespreking van de alternatieven. 

JURIDISCHE EN BELEIDSMATIGE CONTEXT 
• Geeft een beschrijving van de juridische en beleidsmatige context van het project. 

BESCHRIJVING EN BEOORDELING VAN DE EFFECTEN PER DISCIPLINE 
• Geeft per discipline een beschrijving van de afbakening van het studiegebied, de gehanteerde methodiek, de 

beschrijving van de referentiesituatie, de beschrijving en beoordeling van de milieueffecten en een beschrijving 
van de milderende en/of compenserende maatregelen, leemten in de kennis en monitoring.  

• Binnen de discipline ‘Fauna, flora en biodiversiteit’ wordt ook een passende beoordeling uitgevoerd voor het 
project dat gelegen is binnen de SBZ 2. 

CUMULATIEVE EN GRENSOVERSCHRIJDENDE EFFECTEN 
• Geeft de mogelijke cumulatieve en grensoverschrijdende effecten weer ten gevolge van de exploitatie van het 

project. 

EINDSYNTHESE EN EINDCONCLUSIES 
• Geeft een eindsynthese van de milieueffecten en voorgestelde milderende en/of compenserende maatregelen. 

BRONNEN 
• Geeft de lijst van geraadpleegde literatuur. 
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LIJST MET AFKORTINGEN 

μm micrometer 

μM micromolair 

μPa micropascal 

AIS Automatic Identification System 

aK afdeling Kust 

aMT afdeling Maritieme Toegang 

ASCOBANS Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic and North Seas 

AtoN Aid to Navigation 

BaZ Berichten aan Zeevarenden 

BCP Belgisch Continentaal Plat 

BEQI Benthos Ecosystem Quality Index 

BNZ Belgisch deel van de Noordzee 

BEEZ Belgische Exclusieve Economische Zone 

BMDC Belgian Marine Data Centre 

BMM Beheerseenheid Mathematisch Model van de Noordzee 

ca. circa 

CO2  koolstofdioxide 

COLREG Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea 

dB decibel 

DG Directoraat-Generaal 

d.m.v. door middel van 

EC Europese Commissie 

e.d. en dergelijke 

EEZ Exclusieve Economische Zone 

EMS Electronic Monitoring System 

etc. etcetera 

EAC’s Environmental Assessment Criteria 

EG Europese Gemeenschap 

EIA Environmental Impact Assessment 

EQS Environmental Quality Standards 

EU Europese Unie 
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EUNIS  EU Nature Information System 

ERP Emergency Response Plan 

FOD Federale Overheidsdienst 

GES  Good Environmental Status  

GLLWS Gemiddelde Laag Laagwaterspringlijn 

GMT Goede Milieutoestand 

GPS global position system 

GT  gross tonnage 

GVB Gemeenschappelijk Visserij Beleid 

HAT Hoog astronomisch Tij 

HDPE hoge dichtheid polyetheen 

HVDC High Voltage Direct Current 

Hz  hertz 

IALA  International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities 

ICES  International Council for the Exploration of the Sea 

i.e. id est (dit is) 

IMO International Maritime Organisation 

ind. individuen 

ILVO Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek 

INBO Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 

KB Koninklijk Besluit 

KRMS Kaderrichtlijn Mariene Strategie 

MARPOL  International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 

m.a.w. met andere woorden 

MBES Multibeam echosounder 

m.b.t. met betrekking tot 

MDK Maritieme Dienstverlening en Kust  

m.e.r. Milieueffectrapportage 

MEB Milieueffectenbeoordeling 

MER Milieueffectenrapport 

MIOP Maritiem innovatie- en ontwikkelingsplatform (ook ‘Blue Accelerator’ genaamd) 

MRCC Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum 

MRP Marien Ruimtelijk Plan 
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MSWL Mean Sea Water Level 

MWp piekvermogen uitgedrukt in megawatt (MW) 

NCP Nederlands Continentaal Plat 

nm nautische mijl 

NO noordoosten 

NW noordwesten 

OSPAR Oslo and Paris convention 

OSPAR-CEMP OSPAR Coordinated Environmental Monitoring Programme 

PSU Practical Salinity Unit 

PV Photo Voltaic 

RoRo Roll on/Roll off schepen 

SBZ Speciale beschermingszone 

SBZ-H Speciale zone voor natuurbehoud (Habitatrichtlijn) 

SBZ-V Speciale beschermingszone (Vogelrichtlijn) 

SEA Strategic Environmental Assessment 

SOLAS International Convention for the Safety of Life at Sea 

t.h.v. ter hoogte van 

t.o.v. ten opzichte van 

VAC Voltage bij wisselspanning 

VDC Voltage bij gelijkspanning 

VHF  Very high frequency 

VMM  Vlaamse milieumaatschappij  

VOS  vluchtige organische stoffen  

VTS  Vessel traffic system 

ZO zuidoosten 

ZW zuidwesten 

ZZW zuid-zuidwesten 
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LIJST MET VERKLARENDE WOORDEN 
Alternatief  Een alternatief wordt gedefinieerd als een andere, eveneens te beschouwen keuzemogelijkheid (een 

ander middel) om het doel te bereiken of een oplossing te vinden voor een probleem. Het 
beschouwen van zinvolle alternatieven is van belang om verschillende redenen: 

• alternatieven kunnen in principe milieueffecten verminderen of voorkomen; 
• alternatieven geven de mogelijkheid milieueffecten ruimer te beoordelen. 

Bathymetrie Bathymetrie is het opmeten van de topografische hoogte van de zeebodem. In de praktijk is 
bathymetrie het onderwater-equivalent van hoogtemeting. 

Benthos Bodemorganismen 

Bestuur De Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde estuarium 
(afgekort: BMM) 

Demersale vissen Vissen die op of in de nabijheid van de bodem leven en efficiënt met een boomkor 
bemonsterd kunnen worden; zoals tong, tarbot, schol 

Endofauna Organismen die in de bodem leven 

Epibenthos  Organismen die op of dicht boven de zandbodem of op keien en stenen voorkomen en die groter 
zijn dan 1 mm, zoals zeesterren, krabben, kreeften 

Epifauna Organismen die op de bodem leven 

Lp  Logaritmische schaal van het geluidsvermogen.  

Macrobenthos Organismen die in het sediment leven en groter zijn dan 1 mm; zoals de borstelwormen, 
kreeftachtigen, tweekleppigen. Synoniemen zijn macro-infauna, macro-endobenthos. 

Maricultuur De kweek van commerciële vissen, schaal- of schelpdieren in zoute wateren. 

MBES   Multibeam echosounder, gebruikt voor monitoring van de bathymetrie van de zeebodem 

Milderende of mitigerende maatregelen Milderende maatregelen zijn maatregelen die milieueffecten helpen 
vermijden, tenietdoen, compenseren of verzachten (b.v. verminderen in duur of intensiteit). 
Milderende maatregelen zijn maatregelen die door de deskundigen worden voorgesteld en die niet 
in de projectbeschrijving zijn opgenomen. Deze kunnen o.a. technische varianten inhouden. 

MRP Het marien ruimtelijk plan voor het Belgische deel van de Noordzee voor de periode 2020-2026 is 
gepubliceerd in het Koninklijk Besluit van 22 mei 2019. 

OSPAR  Het OSPAR-verdrag heeft als doel door internationale samenwerking het maritieme milieu in de 
Noordoostelijke Atlantische Oceaan (incl. de Noordzee) te beschermen. Activiteiten onder dit verdrag 
worden geleid door de OSPAR Commissie, samengesteld uit vertegenwoordigers van de besturen 
van 15 Verdragsluitende Partijen en de Europese Commissie. 

Pelagische vissen Dicht bij het wateroppervlak zwemmende vissen. 

Referentiesituatie De referentiesituatie kan gedefinieerd worden als 'de toestand van het studiegebied 
waarnaar gerefereerd wordt in functie van de effectvoorspelling'. Het is de situatie waarmee de 
situatie bij uitvoeren en functioneren van een project vergeleken wordt om tot een duiding van de 
milieueffecten te komen. 

Turbiditeit De turbiditeit of troebelheid van een vloeistof is de mate van helderheid van die vloeistof. 

XLPE   Cross-linked Polyethylene 

Wet Marien Milieu De wet ter bescherming van het mariene milieu en ter organisatie van de mariene ruimtelijke 
planning in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België van 20 januari 1999, zoals 
meermaals gewijzigd, onder meer bij wet van 17 september 2005 en bij wet van 20 juli 2012. 

Windconcessie zone De afgebakende zone voor de ontwikkeling van windenergie volgens het KB 17/05/2004, 
gewijzigd door het KB 03/02/2011. 



 

   

  

  MER DRIJVENDE PV-INSTALLATIE MET ZEEKABEL 

1520 mei 2022 (rev)  

NIET-TECHNISCHE SAMENVATTING 
Voorliggend tekstgedeelte is de niet-technische samenvatting van het MER dat de initiatiefnemers als onderdeel van 
hun vergunningsaanvraag voor een drijvend zonnepaneelpark (PV-installatie) zullen gebruiken. 

1 PROJECTBESCHRIJVING 

1.1 Drijvend zonnepaneelpark 

In het kader van het Horizon 2020 project EU-SCORES wordt er gestreefd een drijvend zonnepaneelpark 
(Photo Voltaic (PV)-installatie) te plaatsen nabij het Blue Accelerator testplatform, ook wel het maritiem 
innovatie- ontwikkelingsplatform (MIOP) genoemd. De doelstelling is om maximaal een vermogen van 3 
MWp te installeren. De opbouw van het park bestaat uit verschillende fases en verschillende drijvers. Elke 
drijver kan beschouwd worden als een elementaire bouwsteen van het ganse park en bestaat uit zo’n 16 
zonnepanelen met een piekvermogen van ongeveer 300 Wp. Elke drijver beschikt dus over een vermogen 
van 5 kWp en neemt ongeveer 32 m² in beslag. 

De opbouw van het zonnepaneelpark zal bestaan uit 2 fases. In een eerste fase zal 1 MWp worden 
geïnstalleerd. Dit komt overeen met 200 drijvers of dus 6400 m². Voor de effectieve opbouw van deze eerste 
fase wordt gestreefd naar een drijvende installatie van 115 m x 56 m. In een tweede fase van het project 
wordt het zonnepaneelpark uitgebreid met maximaal 400 drijvers om zo tot een piekvermogen van 3 MWp 
te komen. Deze 600 drijvers in het totaal zullen een oppervlakte beslaan van ongeveer 19200 m². 
Voortbouwend op de eerste fase zal het park worden opgebouwd over een ruimte van ruwweg 115 m x 167 
m. 

 
Figuur 1-1 Voorstelling op schaal van het geplande zonnepaneelpark met verankeringszone (in rood). De voorziene 
kabel (groen) alsook het Blue accelerator platform (MIOP) worden eveneens weergegeven. 
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1.2 Installatie en verankering 

De installatie van de twee fases van het zonnepaneelpark (PV-installatie) zal als volgt gebeuren. Initieel 
worden de verschillende drijvers met elkaar verbonden tot 1 geheel. Dit proces zal worden uitgevoerd in de 
haven van Oostende. Na de opbouw wordt het geheel uitgesleept naar de testlocatie waarna het verankerd 
wordt. De uitsleping zal binnen 1 dag kunnen uitgevoerd worden gezien de nabijheid van de haven. De 
verankering zal omheen het zonnepaneelpark worden geïnstalleerd en zal bestaan uit een reeks zuigankers 
die verbonden zijn met de drijvende installatie d.m.v. een polymeerkabel en ketting (40 mm diameter) met 
een totale lengte van ongeveer 50 m. Het drijvend geheel wordt met 5 ankers bevestigd, maar meerdere 
ankerpunten kunnen op eenzelfde zuiganker worden bevestigd. Er wordt gestreefd naar het plaatsten van 5 
zuigankers rondom het zonnepaneelpark van 6 meter lengte en een diameter van 3 meter. Als alternatieve 
oplossing voor de verankering worden conventionele sleepankers voorzien met geschatte afmetingen van 5 
m op 3 m. 

1.3 Elektrische configuratie 

Het drijvend zonnepaneelpark zal bestaan uit verschillende drijvers. Een 9-tal drijvers samen worden in een 
3p3s configuratie samen verbonden tot één zogenaamde string. Zo’n string zal openklemspanningen van 
1500 VDC kunnen bereiken bij een kortsluitingsstroom van ca. 25 A. On-site omvormers en transformatoren 
nabij de drijvende zonnepanelen zullen dit vermogen dan herleiden naar 11 kVAC wat geschikt is voor injectie 
in het Belgisch (lokaal) elektriciteitsnet. Deze componenten zullen aangevuld worden door de nodige 
schakelapparatuur om een veilige situatie te creëren bij elke weersomstandigheid. 

1.4 Veiligheidsvoorzieningen 

De drijvende installatie wordt, weliswaar kleinschaliger, reeds getest op de Noordzee sinds 2017. De drijvers 
hebben bijgevolg al een hele reeks stormen zoals bijvoorbeeld Corrie (2022) en Eunice (2022) goed 
doorstaan. De windsnelheden liepen hierbij op tot meer dan 130 km/h en golfhoogtes van meer dan 10 m 
werden opgemeten.  
Voor veiligheid van navigatie, zal een selectie drijvers worden voorzien van navigatielichten en radarbakens 
op een focale hoogte van ongeveer 4 m. Er wordt besproken met de FOD Mobiliteit om een nader te bepalen 
veiligheidszone af te bakenen met kardinale boeien rondom de installatie zodanig dat er geen ongeoorloofd 
scheepsverkeer nabij de testinstallatie mogelijk is. Bovendien zal de drijvende installatie gemarkeerd worden 
d.m.v. van een (virtuele) AIS en worden BaZ1 berichten gepland. 

1.5 Ondergrondse en onderzeese kabel 
1.5.1 Opbouw en specificaties 

Om het gegenereerde vermogen van het drijvend zonnepaneelpark veilig af te leiden, zal dit geïnjecteerd 
worden in het Belgische (lokaal) elektriciteitsnet. Hiervoor is een kabelverbinding tussen de drijvende 
installatie en een onderstation van het elektriciteitsnet op land noodzakelijk. De geplande (statische) kabel 
zal ondergronds en onder de zeebodem geleid worden vanaf de landzijde tot aan een connectiepunt van de 
drijvende zonnepaneelinstallatie (Figuur 1-1). 

Gezien het piekvermogen van 3 MW, wordt voor de kabel geopteerd voor een driefasige kabel waarbij elke 
geleider bestaat uit koper en een doorsnede heeft van 150 mm². Elke geleider zal beschermd zijn door XLPE 
isolatie van enkele millimeters dik zodat spanningen van ruim 11 kV geen enkel probleem vormen. Rond de 
XLPE isolatie worden meerdere waterafstotende lagen geplaatst om eventuele insijpeling van water te 
blokkeren. Rond deze lagen wordt over het algemeen een sandwich van HDPE en staaldraad geplaatst om 
de kabel voldoende sterkte te geven. De dikte van deze lagen wordt afgestemd met de nodige treksterkte 
voor onderboring (zie verder) en de omgevingsomstandigheden (in het bijzonder voor sectie 5, zie verder). 
De totale diameter van de kabel hangt af van de hierboven genoemde afweging maar zal dicht bij 100 mm 
uitkomen. Het gewicht van de kabel wordt momenteel geschat op 9 ton/km (drooggewicht) en ruwweg 5.3 
ton/km in het water. Kabels met koperen geleiders van 150 mm² zijn over het algemeen gespecifieerd voor 
stromen van ruim 400 A. Bij piekvermogen (= moment rond het middaguur op een zonnige dag) wordt het 
getransporteerde vermogen door de kabel als gevolg van het project berekend op maximaal 270 A. Bijgevolg 
zal de opwarming van de kabel bij stroomvoering beperkt blijven en dus ook de mogelijke impact hiervan.  

 

1 Bericht aan Zeevarenden 
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1.5.2 Installatie 

De installatiemethodiek van de ondergrondse en onderzeese kabel zal afhangen van de sectie van de 
kabelroute. De methodiek voor elke sectie is hieronder gedetailleerd. 

Sectie 1: Onderstation Belgische (lokaal) elektriciteitsnet 

De koppeling aan het Belgisch (lokaal) elektriciteitsnet wordt voorzien in het onderstation op het einde van 
de Ankerstraat in Oostende, naast de gebouwen van Duin en Zee. Dit onderstation wordt op heden vooral 
gebruikt voor afname van elektriciteit door de gebouwen eromheen. Bijgevolg is er voldoende ruimte om hier 
een piekvermogen van 3 MW te injecteren. Dit onderstation is uitgerust op 11 kVAC zoals eerder ook 
aangegeven. Om de doelstellingen van het in dit document beschreven project te bereiken zal in dit 
onderstation een aftakking gerealiseerd worden naast de huidige voorziening met onder andere alle nodige 
schakelapparatuur, meters en monitoringscomponenten. In het bijzonder moeten de elektrische 
componenten van de drijvende testinstallatie worden uitgeschakeld indien de netspanning zou wegvallen. 
Mocht er voor alle nodige componenten onvoldoende ruimte zijn in het reeds bestaande onderstation, wordt 
een kleine nieuwe cabine voorzien vlak naast de huidige. Dergelijke cabines zijn prefab en voorzien van alle 
nodige kabelbuizen ondergronds. 

Sectie 2: Onderstation tot duinengordel (± 90 m) 

Deze sectie loopt van het onderstation tot aan de duinengordel waarbij de kabel vlak naast een speelplein 
zal lopen. In deze zone loopt reeds een vergelijkbare laagspanningskabel parallel met en op zo’n 6 meter 
van het hoofdgebouw. De diepte van deze kabel is minstens 60 cm. Met dit project is het de bedoeling een 
ondergrondse kabel naast deze kabel te plaatsen en het traject van de bestaande kabel te volgen tot aan de 
duinengordel (over een lengte van ongeveer 90 m). De plaatsing en begraving van de kabel in deze sectie 
zal gebeuren door een kleine graafmachine. De huidige begroeiing, helmgras, zal na de minimale intrusie 
snel kunnen terug groeien gezien het weggehaalde zand voor de ingraving van de kabel zal terugplaatst 
worden. 

Sectie 3: Duinengordel tot aan laagwaterlijn strand (± 400 m) 

Startende van aan de duingordel (landzijde) zal de kabel diep worden ingegraven (2 à 3 m diep) om vanaf 
daar via onderboring de kabel onder de duinen, zeedijk en het strand te leiden. Op het strand zal rekening 
gehouden worden met het gegeven dat de kabel minstens 2 m diep onder het laagste gekende strandprofiel2 
moet begraven worden. Tijdens de werken zal er op het strand een tijdelijke en zeer lokale ophoging 
noodzakelijk zijn om het drukverschil tijdens de boring te minimaliseren. Na de werken wordt de put aan het 
ingangspunt bij de duinengordel alsook de ophoging op het strand hersteld naar de oorspronkelijke toestand. 
Het gecreëerde slib tijdens de boring zal worden opgevangen en op gepaste wijze worden afgevoerd. De 
nodige apparatuur om de onderboring uit te voeren kan eenvoudig en zonder additionele verstoring van de 
omgeving de 2 uiteindes van deze sectie bereiken: naast het ingangspunt is een groot, hoofdzakelijk 
ongebruikt, sportveld en aan de uitgangszijde is het strand berijdbaar en toegankelijk via de Halve Maansite. 

Sectie 4: Laagwaterlijn tot nabij de drijvende zonnepaneelinstallatie (± 800 m) 

Vanaf de laagwaterlijn zal de kabel via een tweede onderboring verder geleid worden naar de voorziene 
locatie nabij het MIOP. De route van de kabel loopt eerst parallel met de aanwezige strandhoofden om nadien 
in een rechte lijn naar de gewenste locatie nabij het MIOP te lopen. Als gevolg van de kleine waterdiepte en 
de korte kabelafstand wordt ervoor geopteerd om gebruik te maken van een gestuurde onderboring die de 
kabel tot op de gewenste locatie nabij het MIOP brengt. Dergelijke onderboring heeft minimale impact op het 
ecosysteem en laat tevens toe om de begraafdiepte ruim boven de vereiste diepte te houden.  Indien 
technisch haalbaar door het gebruikte materieel, zullen sectie 3 en sectie 4 in één enkele boring worden 
uitgevoerd. 

  

 

2 Als gevolg van zandsuppletiewerken kan het strandprofiel doorheen de jaren sterk variëren. Een afstemming met de dienst MDK 
is hiervoor afgesproken. 
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Sectie 5: Koppeling met het drijvend zonnepaneelpark 

In de nabijheid van het MIOP, op het einde van de onderboring dient de kabel boven de zeebodem uit te 
komen om een koppeling aan het wateroppervlak met het drijvend zonnepaneelpark mogelijk te maken. Voor 
dergelijk connectiepunt zijn er twee mogelijke opties om de koppeling met het zonnepaneelpark te maken, 
welke hieronder worden toegelicht in volgorde van voorkeur en haalbaarheid. De keuze zal een afweging 
zijn van de economische en technische haalbaarheid.  

Bovendien dient opgemerkt te worden dat POM West-Vlaanderen suggereert en anticipeert op de realisatie 
van een nieuwe veiligheidszone rondom dit connectiepunt en het drijvend zonnepaneelpark. Naar analogie 
met de zone rondom het MIOP plant de POM deze zone te markeren met kardinale boeien om 
veiligheidsrisico’s te vermijden. 

Optie 1 (voorkeur): onderzeese connector 

In deze optie wordt de onderzeese kabel nabij de drijvende zonnepanelen aangesloten d.m.v. een 
connectiepunt die op de zeebodem rust. Het eigengewicht van dit connectiepunt is voldoende groot om 
immobiel op de zeebodem te blijven liggen. Niettemin kan ervoor geopteerd worden om (zeer lokaal) extra 
gewicht aan te brengen. Het connectiepunt op de zeebodem zal voorzien zijn van een zogenaamde ‘wet-
mate’ aansluiting die toelaat de kabel aan te sluiten onder water d.m.v. een gespecialiseerd duikteam. Vanuit 
dit connectiepunt zal er dan een versterkte, flexibele kabel door de waterkolom lopen tot aan het voorziene 
connectiepunt op de drijvende zonnepaneelinstallatie. Deze flexibele kabel is zo ontworpen dat deze de 
krachten van de aanwezige stroming, golven en getijverschillen kan opvangen. Deze optie minimaliseert het 
effect op de omgeving en het aantal mogelijke veiligheidsrisico’s.  

Het connectiepunt op de zeebodem is een commercieel beschikbaar product dat ontwikkeld werd voor 
spanningen van om en bij 24 kV en stroomsterktes van ongeveer 600 A. De behuizing is gemaakt uit roestvrij 
staal en het geheel weegt ruim 5 ton. De component werd ontwikkeld om tot 25 jaar continu gebruikt te 
worden op de zeebodem. Het onderhoud van de component is zo goed als onbestaande. Het systeem laat 
toe herhaalde heraansluitingen uit te voeren. 

 
Figuur 1-2 Schematisch overzicht van optie 1 waarbij Sectie 5 bestaat uit een verbinding op de zeebodem. 

Optie 2 (alternatief): buispaal connector 

In deze optie wordt de onderzeese kabel nabij de drijvende zonnepanelen binnenin een buispaal geleid via 
een zogenaamde J-tube. Op deze manier wordt de kabel beschermd in de waterkolom door de buispaal. De 
bovenkant van de buispaal zal meerdere zogenaamde ‘dry-mate’ connectoren bevatten. Op deze 
connectoren kan dan een drijvende kabel verbonden worden die loopt tot aan het connectiepunt op de 
drijvende zonnepaneelinstallatie. Deze drijvende kabel is zo ontworpen om te weerstaan aan de impact van 
de golven, stroming, wind en getij. 

Deze optie heeft als voordeel dat de aansluiting steeds boven water kan uitgevoerd worden, maar vergt de 
noodzaak een buispaal te installeren met geïntegreerde werkruimte om de aansluitingen uit te voeren. 

De constructie, bescherming en installatie van buispalen is een zeer conventionele activiteit geworden in de 
Noordzee. De condities en aanpak zijn goed gekend. Voor deze optie wordt gestreefd naar een buispaal met 
diameter 1 m en een lengte van ongeveer 20 m. De buispaal zal voorzien worden van geschikte 
beschermende coatinglagen en opofferingsanodes. Aan de zijkant van de buispaal wordt een kleine ladder 
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bevestigd om toegang te geven tot de bovenzijde van de paal. De bovenzijde van de buispaal zal een 5-tal 
meter boven het hoogste wateroppervlak uitsteken. Aan de bovenzijde van de buispaal is er toegang via een 
afsluitbaar luik waar de connecties van de kabels kunnen uitgevoerd worden. Op de buispaal zullen er geen 
schakelapparatuur, omvormers of transformatoren worden geplaatst. 

Deze optie is te zien als een vaste constructie op de zeebodem (burgerlijke bouwkunde). In dit geval dient 
een extra rapport in verband met de noodplanning vereist. Dit zal geïntegreerd worden als update in het 
bestaande noodplanningsrapport van het maritiem innovatie- en ontwikkelingsplatform (MIOP). 

 
Figuur 1-3 Illustratie van een vergelijkbare buispaal. Boven op de paal moet een kleine werkruimte voorzien worden om 
de connecties uit te voeren. 

 

 
Figuur 1-4 Schematische voorstelling van optie 2 waarbij sectie 5 bestaat uit een connectie op een buispaal 
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2 TIMING 

Hieronder wordt een tijdslijn weergegeven met de verschillende fasen in de installatie en opbouw van het 
project. Na de ontwerpfase worden de concrete installatieplannen voorgelegd aan het bestuur (M1). Daarop 
volgt een periode waarin de nodige materialen worden getenderd. In het najaar van 2023 is de installatie van 
de ondergrondse en onderzeese kabel gepland, inclusief de nodige componenten voor sectie 5 (M2). Daarop 
volgen de opbouw, plaatsing en testing van de 2 fase van het zonnepaneelpark (M3 en M4). 

 

3 PROCEDURE 

De bouw van drijvende PV-installatie en zeekabel vereist een milieuvergunning. Omwille van de ligging in 
de nabijheid van het Vogelrichtlijngebied SBZ-2 is het opstellen van een Passende Beoordeling vereist. Deze 
is mee opgenomen in dit milieueffectenrapport. 

4 ALTERNATIEVEN 

Naar uitvoering: 

Zoals beschreven onder Sectie 5: Koppeling met het drijvend zonnepaneelpark worden voor de koppeling 
tussen de kabel en het zonnepaneelpark 2 uitvoeringsalternatieven voorzien: 

• Optie 1 (voorkeur): onderzeese connector 
• Optie 2 (alternatief): buispaal connector 

Naar locatie: 

In principe is de vooropgestelde drijvende PV-installatie en zeekabel als testopstelling voor wetenschappelijk 
onderzoek mogelijk op alternatieve locaties in het Belgisch Deel van de Noordzee (BNZ). De locatie heeft 
evenwel een aantal grote voordelen ten opzichte van andere locaties in het BNZ:  

• Sterke complementariteit met bestaande testfaciliteiten (Blue acceleratorplatform met afgebakende 
testzone); 

• Lokalisatie van de installatie binnen de afgebakende testzone cf. MRP; 
• Operationele beschikbaarheid van vaartuigen op korte afstand; 
• Vlot bereikbare locatie vanuit de haven van Oostende;  
• Operationele beschikbaarheid van varend materiaal, nabijheid tot het Montgomerydok met vaartuigen 

van DAB VLOOT, circa 5 minuten varen; 
• Veiligheid: zichtbaarheid vanuit MRCC 
• Veiligheid: zichtbaarheid vanuit het MIOP incl. camera’s 
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• Focus van de haven op groene energie 
• Uitgebreide sensorinformatie in de testzone 

Omwille van deze voordelen ten opzichte van andere locaties, worden er bijgevolg geen locatiealternatieven 
voorzien. 

5 EFFECTBESCHRIJVING EN -BEOORDELING 

5.1 Bodem  
5.1.1 Referentiesituatie 

Het projectgebied is gelegen voor de kust van Oostende. Op de locatie van de drijvende PV-installatie 
bedraagt de waterdiepte 9,75 m (TAW). Op de locatie van de zeekabel bedraagt de diepte 9.71 m tot 2.41 
m (= de laagwaterlijn in TAW) ter hoogte van de aanlanding. De bodems van de kust voor Oostende ter 
hoogte van het projectgebied bestaan uit fijn zand met een laag slibgehalte. De korrelgrootte neemt toe 
met de afstand tot de kust. 

Er is ter hoogte van het projectgebied een sterke halfdaagse getijwerking. In Oostende worden 
stroomsnelheden gehaald tot 1,5 en zelfs 2 m/s ten gevolge van de getijwerking en lokale effecten als 
gevolg van de structuur van de strekdammen. 

5.1.2 Effectbeschrijving- en beoordeling 

Bathymetrie 

De plaatsing en ingebruikname van de drijvende PV-installatie en zeekabel heeft een zeer beperkt, lokaal 
effect op de bathymetrie van de zeebodem door het ontstaan van erosiekuilen rond de verankeringspunten. 
Bij optie 1: onderzeese connector en optie 2: buispaalconnector kunnen eveneens erosiekuilen ontstaan. De 
kabel tussen de drijvende PV-installatie en de buispaalconnector is te klein om erosie-effecten te genereren. 
De kabel tussen de buispaalconnector en de landzijde wordt ingegraven en zal geen erosie-effecten 
genereren. 

De kuilen zullen naar verwachting de volgende diameters en diepte hebben: 
• Zuigankers (diameter 3m): diameter erosiekuil 9 meter, maximale diepte 1,5 meter. Gelet op de 

beperkte exploitatieperiode (1 tot 1,5 jaar) zal deze erosiekuil vermoedelijk niet uitgroeien tot deze 
maximale waarden. 

• Buispaalconnector (diameter 1m): diameter erosiekuil 3 meter, maximale diepte 1,5 m. Gelet op de 
langere gebruiksperiode (bij voorkeur gelijklopend met het MIOP) dient erosie opgevolgd te worden, 
zoals bij het MIOP.  

Het gebruik van de drijvende PV-installatie zal evenwel naar verwachting niet leiden tot een uitbreiding van 
deze erosiekuilen vermits aangenomen wordt dat na verloop van tijd de evenwichtsdiepte bereikt wordt. Er 
worden bijgevolg geen permanente effecten op de bathymetrie gegenereerd.  

Ter informatie: uit monitoring van de erosiediepte rond de paal van het MIOP blijkt dat een diepte van 1,4-
1,5 meter bereikt wordt, die niet meer uitbreidt. Het valt redelijkerwijze te verwachten dat eenzelfde grootte-
orde (ca. 1,5 meter) zal bereikt worden rond de buispaalconnector. 

Het effect van de plaatsing van de drijvende PV-installatie en zeekabel op de bathymetrie wordt beoordeeld 
als ‘vrijwel geen effect (0)’ ten opzichte van de referentietoestand voor de plaatsing van de drijvende PV-
installatie (t0). 

Na de exploitatietermijn (1 tot 1,5 jaar) worden de drijvende PV-installatie verwijderd en wordt het gebied in 
de oorspronkelijke toestand hersteld. De connector en zeekabel blijven in gebruik gelijklopend met de 
vergunning voor het platform (tot halverwege 2034)3. 

  

 

3 Hiertoe zal de vergunning van het MIOP aangepast worden. 
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5.2 Water  
5.2.1 Referentiesituatie  

De stroming van het Noordzeewater komt, gedreven door de getijdenwerking en overheersende winden, in 
de Belgische wateren hoofdzakelijk uit het ZW tot WZW. De stroomsnelheid bedraagt vaak meer dan 2 m/s 
ter hoogte van het projectgebied en is parallel aan de kust. Horizontale stromingen zijn ondiep en er is slechts 
een beperkte verticale gelaagdheid (beperkt tot de bodemgrenslaag). 

Het water in de Noordzee bestaat voornamelijk uit een mix van Noord-Atlantisch water met een relatief hoge 
saliniteit en zoet water afkomstig van de rivieren (gedomineerd door de Rijn en de Schelde) die in de 
Zuidelijke Noordzee uitmonden. De atmosfeer is via het neerslagoverschot ook een zoetwaterbron. In het 
projectgebied is de saliniteit iets lager dan op volle zee door instroom van zoet water (o.a. via de havengeul 
waarlangs water uit het binnenland geloosd wordt).  

De turbiditeit of helderheid van het zeewater wordt bepaald door de hoeveelheid zwevend (in suspensie) 
materiaal in het water. Het projectgebied is gelegen in het gebied langs de kust waar een turbiditeitsmaximum 
optreedt met slibconcentraties variërend van 100 mg/l tot enkele 1000 mg/l. Nabij de bodem is de 
concentratie van slib in suspensie aanzienlijk hoger dan aan de oppervlakte.  

In het Belgisch deel van de Noordzee, inclusief het projectgebied, liggen voor een groot aantal chemische 
stoffen, zoals zware metalen, de concentraties in water beneden de grenswaarden. Voor stoffen zoals TBT 
(tributyltin) en sommige PAKs (polycyclische aromatische koolwaterstoffen), worden de grenswaarden in 
water systematisch overschreden. Bunkerolie en smeerolie zijn de belangrijkste bronnen van olievervuiling 
in de Noordzee.  

Ondanks het feit dat de nutriëntengehalten in het BNZ de grenswaarden overschrijden, geeft dit geen 
aanleiding tot een gebrek aan zuurstof in de kustwateren, zelfs niet tijdens de voorjaarsbloei. Volgens het 
‘Quality Status Report 2010’ van OSPAR is de aanvoer van nutriënten algemeen gedaald, hoewel grote 
gebieden van de Noordzeekusten probleemzones voor eutrofiëring blijven. De nutriëntenaanvoer is sterk 
gedaald tegenover 1985, namelijk 85 % lager voor fosfor, en 50 % lager voor stikstof. De landbouw zorgt 
voor 2/3 van stikstofgevoelige gebieden in de Noordzee. Stikstofaanvoer vanuit de lucht blijft hoog en de 
uitstoot via schepen stijgt door toename van de scheepstrafiek. 

5.2.2 Effectbeschrijving- en beoordeling 

Turbiditeit 

De aanwezigheid van de drijvende PV-installatie (verankeringspunten) en connectoren (optie 1: onderzeese 
connector of optie 2: buispaalconnector) kan leiden tot erosiepluimen. Er zal geen significant effect ontstaan 
op de turbiditeit in het gebied, omwille van de beperkte diameter van de verankeringspunten en buispaal en 
de van nature reeds hoge turbiditeit, tegen het turbiditeitsmaximum aan.  

Waterkwaliteit 

Het project zal geen invloed hebben op de waterkwaliteit in het gebied omwille van de volgende redenen: 
geen gebruik van schadelijke of giftige stoffen, enkel goedgekeurde coatings als corrosiebescherming, geen 
gebruik van chemische stoffen om aangroei te verwijderen (wel mechanische verwijdering). 

Er kan op basis van de effectbesprekingen binnen de disciplines ‘Bodem’, ‘Water’ en ‘Fauna en Flora’ worden 
besloten dat er geen significante impact ten gevolge van de drijvende PV-installatie en zeekabel op het 
behalen van de Goede Milieutoestand en de Milieudoelen voor descriptor D6 (integriteit van de zeebodem) 
en D7 (hydrografische condities) verwacht wordt. 

5.3 Fauna & Flora  
5.3.1 Referentiesituatie  

Macrobenthos  

In het gebied komt de Macoma balthica gemeenschap voor die typisch is voor het aanwezige 
sedimenthabitat.  
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Het gebied staat gekarteerd als een zone met een waardevolle fauna, voornamelijk door de kans op dense 
Lanice conchilega aggregaties & geassocieerde soorten (Pecceu et al. 2021). Deze gemeenschap komt 
typisch voor in slibhoudende sedimenten. Er komen geen natuurlijke harde substraten voor. Naast de 
vermelde Macoma balthica gemeenschap komt in de buurt van het projectgebied ook de Abra alba 
gemeenschap voor, met overgangen tussen beide. 

Epibenthos & Visgemeenschappen 

Op basis van onderzoek door De Backer et al. (2010) werden in het Belgisch deel van de Noordzee in totaal 
69 vissoorten waargenomen. Per locatie werden tussen 9 en 24 soorten vastgesteld. De soortenrijkdom voor 
de kust van Oostende was relatief laag. Het aantal soorten lag 25 % lager in de oostelijke kustzone in 
vergelijking met de kustzone tussen 5 en 15 km uit de kust. 

Door het KBIN werd in 2021 een onderzoek uitgevoerd door middel van schraapstalen op de monopile van 
het MIOP (informatie POM). Dit geeft een beeld wat de invloed kan zijn van het introduceren van artificieel 
hard substraat in het gebied. Op 8 september 2021, ongeveer 2,5 jaar na de installatie van de monopile, 
werden drie kwalitatieve schraapstalen van de aangroei op de monopile verzameld uit de intertidale zone. In 
die intertidale zone op de paal waren twee duidelijke gordels waar te nemen: een hoge zeepokkenzone en 
daaronder een mosselzone. Eén staal was afkomstig uit de zeepokkenzone en 2 uit de mosselzone.  

In het zeepokkenstaal waren elf soorten ongewervelden aan te treffen. Het ging vooral om zeepokken 
waarvan 2 soorten dominant waren: de Gewone zeepok (Semibalanus balanoides) met daarop clusters van 
Nieuw-Zeelandse zeepokken (Elminius modestus). Van de recent (2015) geïntroduceerde Pacifische zeepok 
(Balanus glandula), die op de strandhoofden tegenwoordig massaal voorkomt, zaten slechts enkele 
exemplaren in het staal. Twee insectensoorten waren in opvallende aantallen aanwezig: de Japanse 
dansmug (Telmatogeton japonicus) en verder talrijke larven en poppen van een slankpootvlieg (waarschijnlijk 
Aphrosylus celtiber). Deze soort predeert op zeepokken. Nog opvallend was het voorkomen in de spleten 
tussen de pokken van talrijke bruine bolletjes (Gromia sp.).  

De beide mosselstalen bestonden uit mossels (Mytilus edulis) die zich op een ondergrond van zeepokken 
gevestigd hadden. Zeepokken zijn vroege kolonisatoren zich de hele intertidale zone van de paal 
koloniseerden waarna de mossels zich in de onderste zone boven op de zeepokken vestigden. In de 
mosselstalen werden 37 soorten gevonden. Daarvan waren er slechts 7 algemeen, alle andere soorten 
kwamen in beperkte aantallen voor, soms werd maar 1 individu aangetroffen. Bovendien werden van veel 
soorten alleen juvenielen gevonden wat toch wijst op een beperkte diversiteit en de vrij hoge 
soortendiversiteit toch wat nuanceert.  

Alle soorten, behalve één, namelijk het spookkreeftje (Caprella equilibra), komen ook in het intertidaal van 
de strandhoofden voor. Een paar soorten waren wel opvallend talrijker in de stalen van het MIOP. Zo waren 
de aantallen van beide insectensoorten veel hoger dan op strandhoofden. Waarschijnlijk omdat predatie op 
deze verticale structuur door bijvoorbeeld stelkopers niet voorkomt en dat geldt waarschijnlijk ook voor een 
aantal andere soorten. 

Daarnaast werden 8 geïntroduceerde soorten gevonden waaronder één die mogelijk nieuw is voor de 
Belgische fauna. De identificatie van die ene soort is nog onzeker: het betreft een kleine, roodachtige 
snoerwom (Nemertea). Om uitsluitsel te krijgen over zijn identiteit, zouden bijkomende verse exemplaren 
moeten verzameld worden om vervolgens een DNA-analyse te kunnen uitvoeren. De 7 andere soorten waren 
wel al bekend van de lokale fauna. 

Avifauna 

Het gebied tussen het strand en circa 6 mijl uit de kust van Middelkerke tot Bredene is van belang voor grote 
aantallen Zwarte zee-eend (vooral in het zuidwestelijk gedeelte), Fuut (vooral in het noordoostelijk gedeelte), 
en eveneens voor Visdief, Grote stern en Dwergmeeuw. Visdief en Dwergmeeuw maken gebruik van het 
zeegebied rond de haven van Oostende (waarin het projectgebied gelegen is). De andere vermelde soorten 
komen ofwel verder van het projectgebied, ofwel wijder verspreid voor. 

De kust en de Belgische mariene wateren vormen ook een trekcorridor voor zowel zee- als landvogels.  
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Zeezoogdieren 

Twee soorten zeezoogdieren worden regelmatig waargenomen in de Belgische mariene wateren, en zo ook 
in het zeegebied voor Oostende, namelijk de Bruinvis en de Gewone zeehond. Andere soorten die als 
inheems beschouwd worden maar minder frequent waargenomen worden zijn de Witsnuitdolfijn, de 
Tuimelaar en de Grijze zeehond. 

Passende beoordeling 

Het projectgebied situeert zich binnen Vogelrichtlijngebied ‘SBZ-2’ (Vogelrichtlijn, KB van 14 oktober 2005) 
en is gelegen op minder dan 1 kilometer van het Habitatrichtlijngebied ‘Vlaamse banken’ (Habitatrichtlijn; KB 
van 16 oktober 2012). Op basis van de Europese Habitatrichtlijn (art. 6) en zijn verdere vertaling in het KB 
14/10/2005, KB 05/03/2006 en KB 16/10/2012 dient een passende beoordeling opgemaakt te worden voor 
projecten binnen deze zone, daar deze activiteiten mogelijks significante gevolgen kunnen hebben voor de 
beschermde habitats en soorten. 

5.3.2 Effectbeschrijving- en beoordeling 

Macrobenthos  

Biotoopverlies 

Er gaat door de plaatsing van de drijvende PV-installatie een zeer kleine en te verwaarlozen oppervlakte aan 
zacht substraat verloren ter hoogte van de verankeringspunten en connectoren (optie 1 en optie 2). 

Turbiditeit 

De turbiditeit in het gebied zal niet significant toenemen, waardoor geen effect op 
macrobenthosgemeenschappen in de omgeving zal optreden. Bovendien zijn de mariene organismen in het 
projectgebied reeds aangepast aan de van nature hoge turbiditeit in het projectgebied. 

Sedimentatie van de turbiditeitspluim 

Het effect van sedimentatie van de turbiditeitspluim op de macrobenthosgemeenschap is verwaarloosbaar. 
In het gebied zijn de benthosgemeenschappen reeds onderhevig aan een hoge sedimentatie en aangepast 
aan deze omstandigheden.  

Epibenthos & Visgemeenschappen 

Turbiditeit 

Door de aanwezigheid van de structuren (bv. verankeringspunten en connectoren) ontstaan 
turbiditeitspluimen. De turbiditeit is echter van nature erg hoog en de epibenthos- en visgemeenschap in het 
gebied is hierop aangepast. Er wordt niet verwacht dat de turbiditeit significant zal toenemen. Hierdoor 
worden geen effecten verwacht op epibenthos en vissen in en rond het projectgebied, noch door effecten 
van turbiditeit zelf, noch door sedimentatie. 

Avifauna, zeezoogdieren en vleermuizen 

Geluid 

Er worden geen verstoringseffecten verwacht op zeezoogdieren, vermits geen onder- of bovenwatergeluid 
gegenereerd wordt tijdens de exploitatie.  

Tijdens de bouw- en ontmantelingsfase kan tijdelijk een verhoogde geluidsdruk ontstaan die 
geluidsverstoring met zich mee kan brengen voor vissen (als voedselbron voor zeezoogdieren en vogels), 
vogels en zeezoogdieren. Deze verstoring heeft een tijdelijke aard en is beperkt in omvang. 

Voedselaanbod 

Vermindering van licht in de bovenste waterlaag door de drijvende PV-installatie kan een verminderde 
fotosynthese tot gevolg hebben, en bijgevolg een mogelijke impact op fytoplankton. Gelet op de hoge 
stroomsnelheden in het gebied en de hoge turbiditeit zal een effect door verminderde primaire productie 
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vermoedelijk niet meetbaar zijn. Dit is een leemte in de kennis. Het voorliggende onderzoeksproject heeft 
als één van de doelstellingen deze effecten verder te onderzoeken en te begroten. 

De aanwezigheid van het project kan leiden tot een verhoogd voedselaanbod door concentraties van vissen 
rond de verankeringspunten en connectoren. De omvang van de verankeringsstructuren en drijvende 
constructies is beperkt en in de nabijheid bevindt zich een uitgebreid aanbod van vaste structuren in en rond 
de haven van Oostende. Het effect op het voedselaanbod zal daarom hoogstens positief zijn. De turbiditeit 
in het gebied zal niet veranderen, waardoor indirecte effecten op het voedselaanbod voor vogels en 
zeezoogdieren niet verwacht worden. 

Rustplaats 

Er zullen geen vogelafwerende instrumenten worden geplaatst op de drijvende installatie. De installatie 
bevindt zich in een veiligheidszone waar significant minder schepen en andere menselijke activiteiten 
plaatsvinden, wat potentieel een rustigere omgeving voor vogels betekent. 

De drijvende PV-installatie en buispaal (bij optie 2) zal zeevogels aantrekken die de installatie zullen 
gebruiken als rustplaats. Hierbij worden voornamelijk meeuwen en aalscholvers verwacht. Ook zeehonden 
kunnen mogelijks de drijvende PV-installatie als rustplaats gebruiken. In de nabijheid worden regelmatig 
zeehonden op de naburige stranden waargenomen, met echter vrij hoge verstoring door recreatie. Dit is een 
potentieel positief effect. 

Verstoring 

De drijvende PV-installatie en buispaal-connector zullen wel een eigen verlichting hebben conform de IALA 
richtlijnen. Omwille van de nautische veiligheid wordt bovendien verlichting geplaatst in de omgeving op de 
kardinale boeien. Dit kan mogelijk migrerende vogels aantrekken. Vermits de kuststrook met bijhorende 
verlichting vlakbij gelegen is, en de aard en omvang van de verlichting beperkt is, is dit effect te verwaarlozen. 

Gelet op de geringe omvang van de drijvende PV-installatie en buispaal, alsook de geringe verlichting, 
worden geen significante effecten verwacht op vleermuizen. 

Impact op de Goede Milieutoestand en Milieudoelen 

Omwille van de beperkte omvang van het project en de aard van de activiteiten wordt geen impact verwacht 
ten opzichte van de initiële toestand en actualisatie daarvan (2012, 2018) voor diverse indicatoren die de 
realisatie van de Goede Milieutoestand voor de descriptoren D1, D4 en D6 aantonen. Het project 
hypothekeert de realisatie van de milieudoelen in het BNZ voor deze descriptoren dus niet.  

De drijvende PV-installatie en connector (optie 1 of 2) leiden tot een zeer beperkte verhoging van hard 
substraat, waarop niet-inheemse soorten zich kunnen vestigen. Omwille van de zeer beperkte oppervlakte 
in vergelijking met de oppervlakte aan harde substraten in en rond de haven van Oostende, wordt geen 
impact verwacht op de realisatie van de Goede Milieutoestand voor de descriptor D2. 

Passende beoordeling 

Impact op Habitattypes 1110: ‘Permanent met zeewater overspoelde zandbanken’ en 1170: ‘Riffen – 
Grindbedden’ 

Het fysisch habitat wordt enkel zeer lokaal en beperkt, ter hoogte van de drijvende PV-installatie en connector 
(optie 1 of 2), beïnvloed. Het zandbank-geulen ecosysteem (Habitattype 1110) wordt niet aangetast. Riffen 
onder de vorm van grindbedden komen niet in de onmiddellijke buurt voor. Er ontstaan geen significant 
negatieve effecten op deze habitattypes. De realisatie van de IHD’s komt hierdoor niet in het gedrang. 

Impact op Habitattypes 1170: ‘Riffen – Lanice aggregaties’ 

Habitattype 1170: ‘Riffen – Lanice aggregaties’ komt waarschijnlijk voor in de buurt van het projectgebied, in 
de vorm van dense Lanice conchilega aggregaties. Effecten op bodem, water, fauna, flora en biodiversiteit 
zijn zeer beperkt (te verwaarlozen) en uitermate beperkt qua ruimtelijke impact. Er worden hierdoor geen 
significante effecten verwacht op habitattype 1170 in het Habitatrichtlijngebied ‘Vlaamse Banken’ op de 
verschillende aspecten van de IHDs: areaal, structuur en functie. De realisatie van de IHD’s komt hierdoor 
niet in het gedrang. 
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Impact op Bruinvissen 

Er zullen geen significante wijzigingen ontstaan in de voedselbeschikbaarheid voor Bruinvissen ten gevolge 
van de aanwezigheid en het gebruik van de drijvende PV-installatie en connector (optie 1 of 2). 

Geluidsverstoring tijdens de ontmanteling is zeer tijdelijk van aard en vindt plaats ter hoogte van de locatie 
van de drijvende PV-installatie en buispaal-connector (optie 2). Bovendien zijn Bruinvissen mobiele dieren 
die desgewenst de zones van verstoring kunnen ontwijken.  

Er wordt besloten dat er geen significant negatieve effecten verwacht worden op Bruinvissen ten gevolge 
van de aanwezigheid en het gebruik van drijvende PV-installatie en connector (optie 1 of 2). De realisatie 
van de IHD’s komt niet in het gedrang. 

Impact op kwalificerende soorten in Vogelrichtlijngebied SBZ-2 

Het project zal vrijwel geen effect hebben op de voedselbeschikbaarheid (vis) voor de kwalificerende soorten 
van het vogelrichtlijngebied SBZ-2 die in de buurt van de drijvende PV-installatie en connector (optie 1 of 2) 
voorkomen (Dwergmeeuw, Visdief). De andere relevante soorten Fuut, Roodkeelduiker en Zwarte zee-eend 
komen verder uit de kust voor ter hoogte van de zandbanken en geulen. Gelet op de afstand tussen het 
projectgebied en het foerageer- en rustgebied voor deze soorten zijn geen significante invloeden te 
verwachten door het project. Er kan besloten worden dat het project geen significante impact zal hebben op 
de kwalificerende soorten van SBZ-2. 

5.4 Lucht en klimaat 
5.4.1 Referentiesituatie 

Aan de kust en ter hoogte van het projectgebied is de luchtkwaliteit over het algemeen beter dan in het 
binnenland, door de positieve impact van de overheersende zuidwesten-westenwinden die zuivere lucht van 
boven zee aanvoeren. Ter hoogte van de haven van Oostende nabij het projectgebied worden doorgaans 
hogere concentraties aan polluenten berekend ten opzichte van de rest van de kuststreek en West-
Vlaanderen. De reden voor de verhoogde waarden ter hoogte van deze havengebieden is de sterke 
aanwezigheid van scheepvaart (zie verder), meer wegverkeer (vrachtverkeer) en meer industriële emissies.  

5.4.2 Effectbespreking- en beoordeling 

De emissies door scheepsbewegingen van en naar het project zullen zeer beperkt zijn ten opzichte van de 
totale emissies door scheepvaart en industrie in het gebied. Het effect op de luchtkwaliteit in het gebied zal 
daarom niet meetbaar zijn (geen effect). 

Het project is een wetenschappelijke testopstelling om de mogelijkheden van drijvende PV-installaties te 
onderzoeken. Er wordt elektriciteit gegenereerd die op het net zal geplaatst worden. De hoeveelheid is 
beperkt, maar draagt wel bij tot de generatie van groene stroom. Impact op klimaat is hierdoor beperkt (geen 
effect) omwille van de kleine omvang. 

5.5 Geluid 
5.5.1 Referentiesituatie  

Omgevingsgeluid onder water 

Omgevingsgeluid onder water wordt bepaald door natuurlijke geluidsbronnen en geluidsbronnen door 
antropogene oorsprong. Voorbeelden van natuurlijke geluidsbronnen zijn de stromingen, wrijving van wind 
tegen het wateroppervlak (golven, turbulentie…), neerslag, geluid van levende organismen (vissen, 
garnalen, zeezoogdieren…). Voorbeelden van antropogene geluidsbronnen zijn scheepvaart, seismisch 
onderzoek, luchtvaart, industriële activiteiten op zee. Waterdiepte is bepalend voor het omgevingsgeluid. Het 
geluid van scheepsmotoren vormt één van de belangrijkste geluidsbronnen van menselijke oorsprong. 
Scheepsgeluid kan propageren over een grote afstand zonder noemenswaardige verzwakking. Het heien 
van funderingen is een andere geluidsbron die zich ver kan voortplanten. Het natuurlijke achtergrond 
bedraagt tussen 90 en 100 dB in het frequentiegebied 100 kHz tot enkele kHz. Het omgevingsgeluid is 
seizoenaal gebonden, door verschillen in scheepsdensiteit, in weersomstandigheden, in stromingen, in 
biologische activiteit of in propagatie. 
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Omgevingsgeluid boven de waterspiegel 

Wind en de golven bepalen het geluidsniveau op het strand. De gemiddelde waarde ligt tussen 50 en 65 
dB(A) op 25 m van de kustlijn. In de kustzone zal het omgevingsgeluid verschillen van plaats tot plaats, 
afhankelijk van de verkeerssituatie, de vegetatie, het afschermend effect van eventuele gebouwen, enz. In 
deze kustzone (Oostende) zal ter hoogte van de bebouwing het geluid van de branding veel lager of niet 
meer hoorbaar zijn.  

5.5.2 Effectbeschrijving- en beoordeling 

Operationele fase 

Tijdens de exploitatie van de drijvende PV-installatie zullen bevestigingskabels van de constructie zeer 
beperkt geluid veroorzaken onder water. Deze kunnen bijdragen tot een verhoging van het onderwatergeluid. 
Verder genereert de installatie geen geluid. 

Er wordt niet verwacht dat de drijvende PV-installatie een significante bijdrage zal leveren tot het 
onderwatergeluid in de ruime omgeving. Het gegenereerde onderwatergeluid wordt verwacht te stijgen 
samen met het natuurlijke onderwatergeluid (bij verhoging van de golfhoogten verhoogt ook het 
achtergrondgeluid).  

Geluid ten gevolge van onderhoudswerkzaamheden aan de installatie is zeer beperkt in de tijd. Ten opzichte 
van het reeds aanwezige geluidsklimaat wordt dit als een verwaarloosbaar effect ingeschat, dat zeer beperkt 
in de tijd zal optreden. De exploitatie van de drijvende PV-installatie zal niet leiden tot een significante 
verhoging van het geluidsklimaat, en blijft ten opzichte van de huidige situatie nagenoeg ongewijzigd.  

Het geluid boven water ten gevolge van de installatie zal niet significant hoger zijn dan het aanwezige 
achtergrondgeluid. Het effect van de installatie op het geluidsklimaat boven water ter hoogte van de kustlijn 
wordt als verwaarloosbaar beschouwd. 

Ontmanteling 

Tijdens het wegnemen van de ankers zal er tijdelijk een beperkte stijging in het geluidsniveau zijn zowel 
boven als onder water. De drijvende installatie zelf wordt weggesleept en zal dus niet bijdragen tot een 
verandering in het geluidsniveau. De onderzeese connector (optie 1) wordt verwijderd. De buispaalconnector 
(optie 2) wordt afgesneden tot 2 meter onder het bodemoppervlak. De zeekabel wordt afgeknipt ter hoogte 
van het strand (laagwaterlijn) en verwijderd uit zee. Het is de bedoeling de connector (optie 1 of optie 2) en 
zeekabel langer in gebruik te houden, gelijklopend met de duurtijd van het MIOP. 

Goede Milieutoestand en relevante Milieudoelen 

Globaal kan besloten worden dat het project geen positieve tendens zal veroorzaken in de jaarlijkse 
gemiddelde omgevingslawaainiveaus. Het project hypothekeert de realisatie van de milieudoelen in het BNZ 
voor descriptor D11 dus niet.  

5.6 Zeezicht en cultureel erfgoed 
5.6.1 Referentiesituatie  

Zicht op zee en op de kustlijn 

Het zicht over zee is op de meeste plaatsen vanaf de Belgische kustlijn ongestoord, ook ter hoogte van het 
projectgebied. De zee en het strand worden door de bevolking als positief ervaren. De kust is namelijk een 
belangrijke toeristische trekpleister in België, zowel voor de ééndagstoeristen als voor het verblijfstoerisme. 
Daarnaast wordt de Belgische kust ook door velen verkozen als tijdelijke of permanente verblijfplaats.  

Beweging in het landschap veroorzaakt door vrachtschepen, vissers, recreatievaart, surfers, etc. vormen 
een onderdeel van de landschapsbeleving voor de mensen op de dijk. Vooral ter hoogte van de zeehavens 
is er een druk verkeer van af- en aanvarende schepen.  

Ten westen van de havengeul heeft het zicht in de richting van het binnenland een grotendeels stedelijk 
karakter. Ten oosten van de havengeul wordt dit zicht bepaald door de duinen en de bebouwing rond 
Bredene en in toenemende mate op de oosteroever van Oostende. 
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Beleving en appreciatie van de kust en het zeelandschap 

Zeezicht speelt een zeer belangrijke rol in de beleving en appreciatie van de kust. Storende elementen aan 
de kust en het zeelandschap zijn onder andere vervuiling, vuilnis op het strand, industrie en havens, 
windturbines, de drukte van het toerisme (auto’s, mensen…), strandcabines, etc. 

Maritiem cultureel erfgoed 

Maritiem archeologisch erfgoed omvat onder andere scheeps- en vliegtuigwrakken, verdronken 
nederzettingen, aan land gesitueerde archeologische sporen en sites met een relatie tot de zee, 
archeologische resten van zeevis aan land, paleontologische resten van terrestrische fauna in zee. 

Er liggen verschillende wrakken in de nabijheid van het projectgebied. Eén wrak is beschermd, een houten 
wrak beschermd bij Ministerieel besluit van 30/09/2014, en verschillende wrakken erkend als erfgoed, o.a. 
de HMS Sirius en HMS Plumpton.  

5.6.2 Effectbeschrijving- en beoordeling 

Zeezicht 

De drijvende PV-installatie steekt maximaal 0,5 m boven het wateroppervlak uit en beweegt mee op de 
deining. De verlichting op de installatie is 1 m hoog. De installatie bevindt zich op een afstand van circa 1100 
meter voor de kust (strand) en 600 m ten noordoosten van de oostelijke havendam.  

Slechts een miniem gedeelte van de horizon wordt ingenomen door de drijvende PV-installatie. De drijvende 
PV- installatie zal hierdoor amper zichtbaar zijn vanaf het strand. Door de beperkte oppervlakte, beperkte 
hoogte boven het wateroppervlak en afstand tot de kust is de visuele impact zeer beperkt, ten opzichte van 
de haven, ermee samenhangende structuren en vaartuigen, en het Blue accelerator testplatform 
(verwaarloosbaar effect).  

Bij optie 2: buispaalconnector wordt een buispaal geplaatst op circa 1100 m voor de kust. Deze heeft een 
hoogte van 5 m (boven HAT) en breedte van 1 m. Vanaf het strand zal deze zichtbaar zijn met een beperkte 
visuele impact. 

De overige onderzeese structuren (waaronder ook optie 1) zijn als vanzelfsprekend niet zichtbaar vanop het 
strand. 

Maritiem cultureel erfgoed 

Er wordt geen impact verwacht op erfgoed, vermits zones waar maritiem erfgoed is vastgesteld zich buiten 
het projectgebied bevinden, op enige afstand. De plaatsing van de zeekabel en drijvende PV-installatie en 
ermee geassocieerde structuren grijpt plaats ruim buiten de locatie van de wrakken. 

5.7 Verenigbaarheid met andere activiteiten 

Visserij 

Het direct effect van de drijvende PV-installatie op de visserij is verwaarloosbaar gelet op de geringe 
oppervlakte van de installatie, de plaatsing binnen de testzone die niet gebruikt wordt voor visserij, en het 
beperkte belang en omvang van de kustvisserij in het gebied. Bijgevolg wordt het effect van de drijvende PV-
installatie op de visserij als verwaarloosbaar beschouwd. 

Scheepvaart 

Het risico van aanvaringen door scheepvaart in het gebied wordt als zeer beperkt ingeschat. Het 
projectgebied ligt buiten de scheepvaartroute naar de haven en mag momenteel reeds niet bevaren worden. 
Het risico op schip-schip aanvaringen tijdens de exploitatiefase en ontmantelingsfase wordt als zeer beperkt 
ingeschat. 

Andere activiteiten 

Andere activiteiten (maricultuur, zandontginning, baggeren en storten, militaire activiteiten, kustverdediging, 
energie, kabels en leidingen, toerisme en recreatie, …) worden niet geïmpacteerd door het project. 
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5.8 Veiligheidsaspecten 

Scheepvaart 

Er kan aangenomen worden dat de kans op het optreden van een ongeval door aanvaring met de drijvende 
PV-installatie zeer klein is. Het effect van de installatie op de scheepvaartveiligheid wordt daarom als gering 
negatief beoordeeld. Het spreekt voor zich dat zorgvuldige naleving van de vigerende regelgeving met 
betrekking tot scheepvaartveiligheid hierbij als een strikte randvoorwaarde geldt. 

Olieverontreiniging 

Tijdens de exploitatiefase van de drijvende PV-installatie kunnen ongevallen plaatsvinden door aanvaring 
van schepen met de installatie, met olieverontreiniging tot gevolg. Het risico op aanvaring met de installatie 
wordt evenwel als zeer beperkt beoordeeld. Er kan besloten worden dat de kans op een olieverontreiniging 
zeer gering is. De installatie is gelegen nabij de kust en is vlot bereikbaar vanuit de haven van Oostende, 
waar uitrusting aanwezig is om olieverontreiniging op te ruimen.  

Incidenten waarbij olieverontreiniging kan ontstaan, zijn opgenomen in het noodplan van het MIOP. 

Opruimen van olieverontreiniging is evenwel afhankelijk van de weersomstandigheden. Het 
voorzorgsprincipe dient toegepast te worden waarbij in de eerste plaats een scheepsongeval maximaal dient 
te worden voorkomen en, als dit niet mogelijk blijkt, een lozing te vermijden of zo snel mogelijk te beperken. 

Het effect van olieverontreiniging ten gevolge van accidentele lozingen door aanvaring van schepen met het 
project wordt als gering negatief beoordeeld. 

Constructierisico’s 

De drijvende PV-installatie wordt gebruikt voor een duur van 1 jaar na installatie. De installatie is reeds 
beproefd op volle zee en eenzelfde constructiemethode zal worden toegepast in dit project. Er wordt niet 
verwacht dat de beoogde gebruiksduur van 1 jaar zal leiden tot problemen voor de constructieve sterke en 
hiermee in verband staande constructierisico’s gezien de hoge veiligheidsnormen die zijn toegepast bij het 
ontwerp van de installatie. 

6 CUMULATIEVE EFFECTEN 

Er worden omwille van de beperkte tot afwezige omvang van de effecten geen cumulatieve effecten 
verwacht. 

7 MONITORING 

De uitbater zal voor een adequate monitoring zorgen opdat geen belangrijke erosiekuilen optreden die de 
stabiliteit van de installatie in gevaar kunnen brengen. De positie van de drijvende installatie zal continu 
gemonitord worden. Indien vastgesteld wordt dat de stabiliteit in gevaar komt, worden de nodige maatregelen 
getroffen door het aanbrengen van erosiebescherming. 

8 GRENSOVERSCHRIJDEND EFFECTEN 

Er worden geen grensoverschrijdende effecten verwacht, daar effecten van de installatie lokaal en zeer 
beperkt tot afwezig zijn. 

9 SYNTHESE EN CONCLUSIES 

Bodem 

Omheen de verankeringspunten, onderzeese connector (optie 1) en buis paal (optie 2), zullen erosiekuilen 
ontstaan, die zeer beperkt in omvang zijn (vrijwel geen effect) en na korte tijd stabiel worden.  

Water 

Het gebied is gelegen in een zone met zeer hoge turbiditeit. De plaatsing van de installatie en zeekabel zal 
daarom niet leiden tot het verhogen van de turbiditeit door turbiditeitspluimen. De exploitatie van de drijvende 
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PV-installatie zal geen impact hebben op de waterkwaliteit in het gebied. Er worden tijdens de uitbating geen 
schadelijke of giftige stoffen gebruikt.  

De drijvende PV-installatie zal lokaal een dempend effect hebben op de grootte van de zeegolven die het 
strand bereiken. Het project heeft ook tot doel om dit in kaart te brengen. 

Luchtkwaliteit 

De emissies door scheepsbewegingen tijdens de exploitatie van en naar de drijvende PV-installatie zijn zeer 
beperkt ten opzichte van de totale emissies door scheepvaart en industrie in het gebied. Het effect op de 
luchtkwaliteit in het gebied zal daarom niet meetbaar zijn (geen effect).  

De testopstelling van de drijvende PV-installatie genereert elektriciteit die op het net wordt gezet. De groene 
stroom die hierdoor opgewekt wordt draagt bij tot de klimaatdoelstellingen (CO2 reductie), maar door de 
geringe omvang is de impact beperkt. 

Geluid  

Tijdens de exploitatie van de drijvende PV-installatie wordt gewerkt met kleine schepen. De duurtijd van de 
scheepsbewegingen zal zeer beperkt blijven. Ten opzichte van het reeds aanwezige geluidsklimaat ten 
gevolge van scheepsbewegingen van commerciële en recreatieve vaartuigen van en naar de haven van 
Oostende, zal het effect van scheepsbewegingen op onderwatergeluid verwaarloosbaar zijn en zal deze 
activiteit niet leiden tot een significante verhoging van het geluidsklimaat. 

Er wordt niet verwacht dat het geluid van drijvende PV-installatie een significante bijdrage zal leveren tot het 
onderwatergeluid in de ruime omgeving van het project, ook omdat het onderwatergeluid verwacht wordt te 
stijgen samen met het natuurlijke onderwatergeluid. Het geluid gegenereerd door bijvoorbeeld de 
verankering en kabels is zeer beperkt, en zal verwaarloosbaar blijven ten opzichte van het achtergrondgeluid.  

Momenteel is het nog niet gekend hoe de ontmanteling van de buispaal connector (optie 2) zal verlopen. Bij 
de ontmanteling wordt een zeer beperkte en zeer tijdelijke verhoging van het geluidsniveau verwacht. 

EMV 

Elektromagnetische velden zijn onbestaande bij de zonnepanelen op de drijvende installatie. De EMV van 
schakelapparatuur nabij de zonnepanelen boven water is beperkt en zeer lokaal. Gelet op de beperkte 
omvang van de EMV door de kleinere spanning, overdimensionering, isolerende lagen en ondergrondse 
plaatsing wordt niet verwacht dat EMV effecten zullen genereren voor fauna in het projectgebied. 

Fauna en flora 

Er worden geen effecten verwacht op macrobenthos, omwille van de zeer beperkte ruimte-inname door het 
project en geen toename van de turbiditeit in het gebied.  

De aanwezige epibenthos- en visgemeenschappen in het gebied zijn aangepast aan de hoge turbiditeit. Er 
wordt niet verwacht dat de turbiditeit significant zal toenemen waardoor geen effecten worden verwacht op 
epibenthos en vissen in en rond het projectgebied. Geluidsemissies ten gevolge van de drijvende PV-
installatie en exploitatie zijn afwezig, of zeer beperkt qua intensiteit en duur. Er worden daarom geen 
verstoringseffecten verwacht op zeezoogdieren door onder- of bovenwatergeluid.  

Tijdens de ontmantelingsfase kan tijdelijk een verhoogde geluidsdruk ontstaan die geluidsverstoring met zich 
mee kan brengen voor vissen (als voedselbron), vogels en zeezoogdieren. Deze verstoring heeft een 
tijdelijke aard en is zeer beperkt.  

De aanwezigheid van de drijvende PV-installatie kan leiden tot een verhoogd voedselaanbod door 
concentraties van vissen rond de verankeringspunten en onder de drijvende constructies. Gelet op de 
beperkte omvang en de nabijheid van een uitgebreid aanbod van vaste structuren in en rond de haven van 
Oostende (o.a. strekdammen) zal het effect voor vogels en zeezoogdieren hoogstens zeer beperkt positief 
zijn.  

De erosiepluimen die ontstaan door de verankeringen en connector (optie 1 of 2) zullen niet leiden tot een 
verhoging van de turbiditeit van het zeewater en geen indirecte effecten veroorzaken op zeevogels en 
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zeezoogdieren via voedselbeschikbaarheid. De installatie zal zeevogels aantrekken die de drijvende PV-
installatie en buispaal (bij optie 2) zullen gebruiken als rustplaats. Dit is een positief effect. De installatie is 
robuust en er wordt geen schade verwacht door vogels. 

Er is slechts beperkt verlichting aanwezig op de installatie en de kardinale boeien omheen de drijvende PV-
installatie. Omwille van de geringe omvang wordt niet verwacht dat dit een betekenisvolle impact zal hebben 
op migrerende vogels. Vermits de kuststrook met bijhorende verlichting vlakbij gelegen is, wordt dit effect 
niet als significant negatief beoordeeld. Gelet op de geringe omvang van het project en verlichting, en de 
aard van de testopstellingen worden geen significante effecten verwacht voor vleermuizen.  

Zeezicht en cultureel erfgoed 

De visuele impact van drijvende PV-installatie is beperkt. Bij goed weer zal de installatie niet opvallen door 
de afstand tot de kust en de geringe hoogte boven het wateroppervlak. Bij verminderde zichtbaarheid ’s 
avonds of bij slecht weer zal de drijvende PV-installatie vrijwel niet zichtbaar zijn. 

Er worden door het project geen effecten verwacht op cultureel erfgoed in de omgeving. 

Interactie met andere activiteiten 

Gelet op de geringe oppervlakte van het ingenomen gebied en het beperkte belang en omvang van de 
kustvisserij in het gebied, wordt het effect van de drijvende PV-installatie op de visserij als verwaarloosbaar 
beschouwd. 

Het risico van aanvaringen door scheepvaart in het gebied wordt als zeer beperkt ingeschat. Het 
projectgebied ligt buiten de scheepvaartroute naar de haven en wordt beperkt gefrequenteerd door 
hoofdzakelijk kleine schepen (zeilboten, vissersboten). 

Er worden geen effecten verwacht op andere activiteiten. 

Risico’s 

Voor de installatie wordt de kans op aanvaring door schepen als zeer beperkt ingeschat. Het is gelegen 
buiten de aanlooproute naar de haven van Oostende en de zone wordt slechts beperkt gebruikt door kleine 
recreatieve vaartuigen en vissersvaartuigen, en heeft bovendien een zeer kleine omvang. De kans op schip-
schip aanvaringen wordt eveneens als zeer beperkt ingeschat tijdens de exploitatie- en ontmantelingsfase. 
Bediening en onderhoud aan de drijvende PV-installatie gebeurt immers enkel bij goede 
weersomstandigheden en zichtbaarheid, omwille van de veiligheid. 

De kans op een olieverontreiniging is daarbij zeer gering. Immers, het project is gelegen nabij de kust en vlot 
bereikbaar vanuit de haven van Oostende, waar uitrusting aanwezig is om olieverontreiniging op te ruimen. 
Opruimen van olieverontreiniging is evenwel afhankelijk van de weersomstandigheden. Het 
voorzorgsprincipe dient toegepast te worden waarbij in de eerste plaats een scheepsongeval maximaal dient 
te worden voorkomen en, indien dit niet mogelijk blijkt, een lozing te vermijden of zo snel mogelijk te 
beperken. 

Cumulatieve en grensoverschrijdende effecten 

Er zijn geen cumulatieve of grensoverschrijdende effecten door het project. 
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MILIEUEFFECTENRAPPORT VOOR DE BOUW EN 
EXPLOITATIE VAN EEN DRIJVENDE PV-INSTALLATIE 
MET ZEEKABEL 
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1 INLEIDING 

1.1 Beknopte voorstelling van het project 
De POM West-Vlaanderen wil de economie van West-Vlaanderen in het algemeen en het innoverend bedrijfsleven 
in het bijzonder versterken door samenwerkingsverbanden te stimuleren tussen de ondernemingen en hun 
organisaties, de kennisinstellingen, de regionale beleidsorganen en de sociale partners. Dit gebeurt onder de noemer 
van de Fabrieken voor de Toekomst waarbij de POM als verzelfstandigd agentschap van de Provincie West-
Vlaanderen acties initieert, ondersteunt of regisseert om het ondernemerschap te bevorderen, om de 
kennisinstellingen en het ondernemerschap te clusteren, om te overtuigen tot duurzamer ondernemen alsook om 
zowel de logistieke als de internationale aantrekkingskracht van West-Vlaanderen te versterken.  

De POM zet hierbij in op vijf sectoren: Nieuwe Materialen, Voeding, Blue Energy, Machinebouw & Mechatronica en 
Zorgeconomie. 

De Fabriek voor de Toekomst Blue Energy omvat onder meer offshore windenergie, een mature sector in volle 
expansie, alsook de relatief nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot golf- en getijdenenergie en drijvende PV-
installaties. Verschillende Vlaamse bedrijven bekleden een belangrijke rol in deze groeisector, en in de 
wetenschappelijke wereld is een aanzienlijke kennisbasis aanwezig.  

Ter ondersteuning hiervan heeft de POM West Vlaanderen het offshore test- en demonstratie platform Blue 
Accelerator in eigendom en exploiteert zij deze voor genoemde instellingen en bedrijven binnen een raamwerk van 
zeeonderzoek en innovatie toegekend door de Vlaamse overheid.  

Om de toepassing verder te verruimen plant de POM West Vlaanderen een testopstelling met drijvende PV-installatie 
(zonnepaneelpark) in de testzone rond het platform en een elektrische netaansluiting op zee, waarvoor een 
kabelverbinding noodzakelijk zal zijn tussen de landzijde en de testzone nabij de Blue Accelerator.  

Het geheel is een demonstratieproject waar een drijvende PV-installatie met een maximale (piek) capaciteit van 
3MWp gerealiseerd zal worden.  

De drijvende PV-installatie wordt verankerd binnen een verankeringszone in de testzone bij de Blue Accelerator, op 
een afstand van circa 1100 meter voor de kust van Oostende en circa 600 m ten noordoosten van de oostelijke 
strekdam (zie onderstaande figuur). De installatie heeft een oppervlakte van circa 2,4 hectare. 

Het project omvat de bouw van de drijvende PV-installatie, en exploitatie gedurende maximaal 1 jaar na de bouw. 
Na de gebruiksperiode wordt het project ontmanteld. De zeekabel en connector blijven langer ter plaatse, 
gelijklopend met de duurtijd van het MIOP (tot halverwege 2034). 

Deze studie behandelt: 
• de effecten va de bouw en exploitatie van de drijvende PV-installatie4 en kabels tijdens de gebruiksperiode van 1 

jaar, in het kader van niet-commercieel zee-wetenschappelijk onderzoek en innovatie in het kader van het H2020 
project EU-SCORES5; 

• de effecten van de ontmanteling van de drijvende PV-installatie en kabels na de gebruiksperiode; 

Na de gebruiksperiode worden de installaties ontmanteld en wordt het gebied in de oorspronkelijke staat hersteld. 

 

4 Wetenschappelijk onderzoek zonder commercieel karakter is in principe niet vergunningsplichtig (wet MMM). Onderzoek in het 
kader van innovatie en ontwikkeling door commerciële bedrijven is wel vergunningsplichtig en dient onderworpen te worden aan 
een MER procedure. Gezien het hier om onderzoeksinfrastructuur gaat, zullen hoofdzakelijk onderzoeksactiviteiten met een niet-
commercieel karakter uitgevoerd worden. 
5 Het project valt onder de kaderregeling O&O&I waarbij het gaat over onderzoeksinfrastructuur. 
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1.2 Initiatiefnemer en team van deskundigen 

1.2.1 Initiatiefnemer 

De initiatiefnemer van het project is de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen (POM West-
Vlaanderen). Dhr. Tom Baur is de contactpersoon voor deze studie. 

De huidige algemeen directeur van de POM West-Vlaanderen is dhr. Lieven Tack. 

1.2.2 Team van deskundigen 

ARCADIS Belgium verbindt zich ertoe dat de verantwoordelijkheid voor de milieueffectenrapportering zal gedragen 
worden door medewerkers die ervaring hebben inzake MER en het mariene milieu.  

Het volgende team van deskundigen wordt voorgesteld: 

Taak/discipline Naam 

Coördinatie Annemie Volckaert  

Inleiding, projectbeschrijving, juridische en beleidsmatige 

randvoorwaarden, beschrijving van de alternatieven 

Wouter Rommens, Freija Hauquier, Annemie Volckaert 

Bodem en Water Wouter Rommens, Dirk Libbrecht, Noah Fuhrmann 

Fauna en Flora Wouter Rommens, Freija Hauquier 

Lucht & klimaat Wouter Rommens, Freija Hauquier 

Geluid  Wouter Rommens, Freija Hauquier 

Zeezicht & cultureel erfgoed Wouter Rommens, Freija Hauquier 

Verenigbaarheid met andere activiteiten Wouter Rommens, Freija Hauquier 

Veiligheidsaspecten Wouter Rommens, Freija Hauquier 

Algemeen kwaliteitsbeheer Pieter Roovers 

1.3 Toetsing aan de MER-plicht & procedure 

1.3.1 Toetsing aan de MER-plicht 

De bouw van vaste constructies op de zeebodem (burgerlijke bouwkunde) en onderzoek voor innovatie en 
ontwikkeling door commerciële bedrijven zijn onderworpen aan een voorafgaande vergunning of machtiging verleend 
door de minister (Artikel 25, Wet ter bescherming van het mariene milieu (MMM), gewijzigd op 17 september 2005, 
21 april 2007, 20 juli 2012 en 25 augustus 2014) en twee koninklijke besluiten, KB VEMA van 7 september 2003 
(gewijzigd op 26 december 2013) met de procedure tot vergunning en machtiging van de activiteit, en KB MEB van 
9 september 2003 (gewijzigd op 26 december 2013) met de regels betreffende de milieueffectenbeoordeling. 

Het KB van 1 september 2004 - milieueffectenbeoordeling (MEB) bepaalt dat een milieueffectenrapport (MER) dient 
te worden ingediend bij de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM) (het ‘Bestuur’). 

Voorliggend rapport vormt het MER dat de initiatiefnemer zal gebruiken als onderdeel van de aanvraag voor de 
milieuvergunning. 
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1.3.2 Procedure verloop 

De procedure volgens het KB VEMA voor het verkrijgen van een machtiging en vergunning is schematisch 
weergegeven in Bijlage 1. 

1.3.3 Inhoud van het milieueffectenrapport (MER) 

Het milieueffectenrapport omvat volgende elementen (artikel 3 KB 01/09/2004 – MEB): 

• identificatie van de activiteit; 
• de bathymetrische, sedimentologische, hydrodynamische effecten; 
• de fysico-chemische effecten; 
• een raming van het verlies aan benthische biomassa en het effect van dit verlies op het mariene ecosysteem; 
• een evaluatie van de risico’s op ongevallen die mariene verontreiniging kunnen veroorzaken; 
• het effect van gebruik van akoestische toestellen op het mariene ecosysteem; 
• de verenigbaarheid met de uitoefening van de activiteiten van andere rechtmatige gebruikers van de zee; 
• de mogelijk te nemen maatregelen om de voormelde effecten te beperken of te compenseren door 

milieuvoordelen; 
• een beschrijving van mogelijke alternatieven; 
• een aanduiding van de wettelijke en reglementaire voorschriften alsook van internationale en nationale 

aanbevelingen; 
• een overzicht van de moeilijkheden, zoals technische leemten of ontbrekende kennis. 

1.3.4 Inhoud van de milieueffectenbeoordeling (MEB) 

De BMM geeft advies of een voorgenomen activiteit toegelaten kan worden of niet. Hierbij wordt rekening gehouden 
met: 

• De interacties tussen de effecten van de voorgenomen activiteit en de globale effecten van de activiteit op het 
milieu; 

• Het beginsel van preventief handelen, voorzorg en duurzaam beheer; 
• De standpunten, bezwaren en opmerkingen die ingediend werden; 
• Het advies van de commissie. 
• Bij een positieve beoordeling adviseert de BMM ook over: 

– de bijzondere voorwaarden waaronder de activiteit toegelaten wordt; 
– de monitoring van de effecten van de activiteit; 
– de compensatie bij nadelige effecten van de activiteit. 
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2 PROJECTBESCHRIJVING 

2.1 Doelstelling en motivering van het project 

2.1.1 Context van het project 

De Fabriek voor de Toekomst Blue Energy van de POM West-Vlaanderen focust op de ondersteuning van de 
offshore windenergie, een mature sector in volle expansie, alsook de relatief nieuwe ontwikkelingen met betrekking 
tot golf- en getijdenenergie. Verschillende Vlaamse bedrijven bekleden een belangrijke rol in deze groeisector en in 
de wetenschappelijke wereld is een aanzienlijke kennisbasis aanwezig. Om deze positie verder uit te bouwen is 
voortgezette innovatie en technologische ontwikkeling vereist.  

Momenteel ontbreekt echter een basisinfrastructuur met een snelle toegang voor innovatie en ontwikkeling om testen 
uit te voeren in een maritieme omgeving. De demonstratiefase is essentieel om tot vermarktbare producten te komen, 
waarbij gefocust wordt op technology readiness levels (TRL) 5-7, met een focus op TRL 6. Dit geldt niet alleen voor 
Blue Energy-thema’s, maar bij uitbreiding voor alle Blue Growth-thema’s: aquacultuur, toerisme, energie, mariene 
biotechnologie en seabed mining. 

Ter ondersteuning hiervan heeft de POM West Vlaanderen het maritiem innovatie- en ontwikkelingsplatform (MIOP) 
Blue Accelerator in eigendom sinds 2019 en exploiteert zij deze voor genoemde kennisinstellingen en bedrijven 
binnen een raamwerk van zeeonderzoek en innovatie toegekend door de Vlaamse overheid.  

Om de toepassing verder te verruimen plant de POM West Vlaanderen een testopstelling met drijvende PV-installatie 
in de testzone rond het platform en een elektrische netaansluiting op zee, waarvoor een kabelverbinding noodzakelijk 
zal zijn tussen de landzijde en de testzone nabij de Blue Accelerator.  

Het geheel is een demonstratieproject waar een drijvende zonnepaneelpark (PV-installatie) met een maximale (piek) 
capaciteit van 3MW gerealiseerd zal worden.  

De drijvende PV-installatie wordt verankerd binnen een mooring zone in de testzone bij de Blue Accelerator, op een 
afstand van circa 1100 meter voor de kust van Oostende en circa 600 meter ten noordoosten van de oostelijke 
strekdam. 

2.1.2 Doelstellingen voorliggend project 

Voorliggend MER heeft betrekking op de aanvraag van een milieuvergunning voor de bouw en exploitatie van een 
drijvende PV-installatie met kabels (zeekabel en drijvende kabel) voor de kust van Oostende. De installatie is een 
wetenschappelijke testopstelling. 

2.2 Ruimtelijke situering 
De drijvende PV-installatie is gelegen in het Belgische deel van de Noordzee voor de kust van Oostende. De locatie 
van de installatie is ongeveer 600 meter ten noordoosten van de oostelijke havendam van de haven van Oostende 
(Figuur 2-1), dus op een totale afstand ca. 1100 m uit de kust.  

 

 



 

   

  

  MER DRIJVENDE PV-INSTALLATIE MET ZEEKABEL 

3720 mei 2022 (rev)  

 
Figuur 2-1 Locatie van het geplande zonnepaneelpark (PV-installatie) met verankeringszone (rood) en de voorziene zeekabel 
(groen) voor de kust van Oostende. Het Blue accelerator platform (MIOP) wordt eveneens weergegeven. 

 

De coördinaten van de geplande PV-installatie (donkerrood vlak in Figuur 2-1) zijn:  

51° 14' 55.254" N 002° 55' 21.826" E  

51° 14' 58.888" N 002° 55' 30.234" E 

51° 14' 55.8123" N 002° 55' 33.637" E  

51° 14' 52.267" N 002° 55' 25.284" E 

 

De drijvende PV-installatie is gelegen binnen een bredere verankeringszone (rode vierkant in Figuur 2-1) met de 
volgende coördinaten: 

51° 14' 57.638" N 002° 55' 07.414" E 

51° 15' 08.249" N 002° 55' 31.233" E          

51° 14' 53.466" N 002° 55' 48.231" E          

51° 14' 42.993" N 002° 55' 24.545" E          
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Vanaf de drijvende PV-installatie vertrekt een drijvende elektriciteitskabel naar een connector (ofwel onderzees, optie 
1 ofwel op buispaal, optie 2), van waaraf een ondergrondse zeekabel vertrekt naar de landzijde. Dit wordt 
weergegeven op Figuur 2-1. 

De locatie is uitgekozen omwille van de volgende redenen:  

• Sterke complementariteit met bestaande testfaciliteiten (POM onderzoeksplatform met afgebakende testzone); 
• Lokalisatie van de installatie binnen de afgebakende testzone; 
• Operationele beschikbaarheid van vaartuigen op korte afstand; 
• Vlot bereikbare locatie vanuit de haven van Oostende;  
• Operationele beschikbaarheid van varend materiaal, nabijheid tot het Montgomerydok met varend materieel van 

DAB VLOOT, circa 10 minuten varen; 
• Veiligheid: zichtbaarheid vanuit MRCC; 
• Focus van de haven op groene energie; 
• Nabijheid van land voor aanlanding van de opgewekte energie via een korte kabelverbinding; 
• Uitgebreide sensorinformatie in de testzone 

2.3 Termijn en fasering 
Voorliggend MER gaat uit van een totale gebruiksperiode van 1 jaar, te starten vanaf de effectieve ingebruikname 
van het drijvende PV-installatie. Op de onderstaande tabel wordt de tijdslijn schematisch weergegeven. 

Voor de zeekabel en connector wordt een gebruiksduur gepland tot 2034 (gelijklopend met het einde van de 
milieuvergunning voor het MIOP. 

Tabel 2-1 Overzicht van de timing van de aangevraagde milieuvergunning in relatie tot de exploitatie van het project. 

 

  



 

   

  

  MER DRIJVENDE PV-INSTALLATIE MET ZEEKABEL 

3920 mei 2022 (rev)  

2.4 Beschrijving van de activiteit 

2.4.1 Beschrijving van de uitbating van de drijvende PV-installatie en 
zeekabel 

Er wordt voorzien dat de planning en bouw van het de drijvende PV-installatie en zeekabel verloopt via de 
onderstaande planning: 

Periode  

Q2-Q4 2022 Finaal ontwerp offshore drijvende PV-installatie en zeekabel (power export system) 

Q4 2022 tot Q2 2023 Procurement en bouw drijvende PV-installatie 

Q3 2023 
Installatie, verbinding en oplevering van drijvende PV-installatie met vermogen van 1MW en 

dynamische elektrische zeekabel 

Q4 2023 Procurement en uitbreiding drijvende PV-installatie met 2 MW 

Q1 2024 Installatie van de uitbreiding 

Oktober 2023 tot Maart 2025 
Verzekering van de effectieve werking en succesvolle performantie van de drijvende PV-

installatie en zeekabel 

Q1 2025 Afbraak en verwijdering van de installatie muv de zeekabel 

Q3 2025 Einde van het project (test drijvende PV-installatie) 

Tot 2034 
Langer gebruik van de zeekabel en connector, samenvallend met de gebruiksduur en 

milieuvergunning van het MIOP. 

 

Er wordt verwacht dat de eerste fase van de drijvende PV-installatie (1 MW) in gebruik genomen wordt tussen mei 
en oktober 2023. De tweede fase wordt in gebruik genomen tussen oktober en maart 2024 (+ 2 MW). De volledige 
installatie (fase 1 en fase 2) wordt uitgetest tussen maart 2024 en maart 2025. Fase 1 zal getest worden tussen 
oktober 2023 en maart 2025. De installatie wordt verwijderd tegen maart 2025. 

Er wordt gepland om de zeekabel en connector (optie 1 en 2) langer in gebruik te houden, tot het einde van de 
gebruiksduur en vergunning van het MIOP. 

De POM is hierbij de uitbater en het contactpunt. 

2.4.2 Technische beschrijving van het project 

2.4.2.1 Drijvende PV-installatie 

In het kader van het Horizon 2020 project EU-SCORES, wordt er gestreefd een drijvend zonnepaneelpark te plaatsen 
nabij het Blue Accelerator testplatform, ook wel het maritiem innovatie- ontwikkelingsplatform (MIOP) genoemd. De 
doelstelling is om maximaal een vermogen van 3 MWp te installeren. De opbouw van het park bestaat uit 
verschillende fases en verschillende drijvers. Elke drijver kan beschouwd worden als een elementaire bouwsteen 
van het ganse park en bestaat uit zo’n 16 zonnepanelen met elk een piekvermogen van ongeveer 300 Wp. Elke 
drijver beschikt dus over een totaal vermogen van 5 kWp en neemt ongeveer 32 m² in beslag. 

De drijvende PV-installatie bestaat uit een opstelling van speciaal ontworpen pontons die als modulaire bouwblokken 
verbonden zijn met elkaar. De pontons zijn zo ontworpen dat deze significante golfhoogten tot 13 m kunnen 
weerstaan. Dit is uitgetest in testbasins en in pilootprojecten in de Noordzee sinds 2017. 
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De onderstaande figuur geeft een eerdere testopstelling weer. 

 
Figuur 2-2 Oceans of Energy testopstelling in de Noordzee in 2020. 

 

De opbouw van het zonnepaneelpark zal bestaan uit 2 fases. In een eerste fase zal 1 MWp worden geïnstalleerd. 
Dit komt overeen met 200 drijvers of dus 6400 m². Voor de effectieve opbouw van deze eerste fase wordt gestreefd 
naar een drijvende installatie van 115 m x 56 m. In een tweede fase van het project wordt het zonnepaneelpark 
uitgebreid met maximaal 400 drijvers om zo tot een piekvermogen van 3 MWp te komen. Deze 600 drijvers zullen 
een totale oppervlakte beslaan van ongeveer 19200 m². Voortbouwend op de eerste fase zal het park worden 
opgebouwd over een ruimtelijke footprint van ruwweg 115 m x 167 m. 
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Figuur 2-3 Voorstelling op schaal van de geplande oppervlakte zonnepaneelpark (PV-installatie) 
 

9.1 Installatie en verankering 

De installatie van de twee fases van het zonnepaneelpark zal als volgt gebeuren. Initieel worden de verschillende 
drijvers met elkaar verbonden tot 1 geheel. Dit proces zal worden uitgevoerd in de haven van Oostende, maar maakt 
geen deel uit van dit MER. Na de opbouw wordt het geheel uitgesleept naar de testlocatie waarna het verankerd 
wordt. De uitsleping zal binnen 1 dag kunnen uitgevoerd worden gezien de nabijheid van de haven. De verankering 
zal voor het zonnepaneelpark worden geïnstalleerd en zal bestaan uit een reeks zuigankers die verbonden zijn met 
de drijvende installatie d.m.v. een polymeerkabel en ketting (40 mm diameter) met een totale lengte van ongeveer 
50 m. Aan elke zijde van het drijvend geheel zullen 5 ankers bevestigd worden, maar meerdere ankerpunten kunnen 
op eenzelfde zuiganker worden bevestigd. Er wordt gestreefd naar het plaatsten van 5 zuigankers rondom het 
zonnepaneelpark van 6 meter lengte en een diameter van 3 meter. Als alternatieve oplossing voor de verankering 
worden conventionele sleepankers voorzien met geschatte afmetingen van 5 m op 3 m. 

9.2 Elektrische configuratie 

Het drijvend zonnepaneelpark zal bestaan uit verschillende drijvers. Een 9-tal drijvers samen worden in een 3p3s 
configuratie samen verbonden tot één zogenaamde string. Zo’n string zal openklemspanningen van 1500 VDC 
kunnen bereiken bij een kortsluitingsstroom van ca. 25 A. On-site omvormers en transformatoren nabij de drijvende 
zonnepanelen zullen dit vermogen dan herleiden naar 11 kVAC wat geschikt is voor injectie in het Belgisch (lokaal) 
elektriciteitsnet. Deze componenten zullen aangevuld worden door de nodige schakelapparatuur om een veilige 
situatie te creëren bij iedere weersomstandigheid. 

9.3 Veiligheidsvoorzieningen 

Op de pontons worden zonnepanelen geïnstalleerd op een wijze die dezelfde omgevingscondities aankan als de 
pontons. Op elk ponton worden panelen geïnstalleerd met een piekvermogen van ~5 kWp (afhankelijk va de 
geïnstalleerde modules). Een onbeperkt aantal pontons kan geconnecteerd worden om zeer grote PV-installaties 
mogelijk te maken. De pontons kunnen op elke diepte of afstand tot de kust geïnstalleerd worden. De techniek is 
succesvol toegepast in de Noordzee (één van de ruwste zeeën ter wereld) en een dergelijke installatie is sinds het 
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vierde kwartaal van 2019 in gebruik voor de kust van Vlissingen. Het systeem heeft ernstige winterstormen overleefd 
inclusief de recente stormen Corrie, Dudley en Eunice (2022), met golven van meer dan 10 meter en windsnelheden 
van meer dan 130 kilometer per uur. 

 
Figuur 2-4 Grafische voorstelling van de installatie 

 
Voor veiligheid van navigatie, zullen een selectie drijvers worden voorzien van navigatielichten en radarbakens op 
een focale hoogte van ongeveer 4 m. De drijvende installatie zal daarnaast worden geplaatst binnen een door 
kardinale boeien afgebakende zone zodanig dat er geen ongeoorloofd scheepsverkeer nabij de testinstallatie 
mogelijk is. Bovendien zal de drijvende installatie gemarkeerd worden d.m.v. van een (virtuele) AIS en worden BaZ6 
berichten gepland. 

2.4.2.2 Elektrische installaties 

Het elektrische systeem op de pontons bestaat uit gelijkstroom zonnemodules, converters om de gelijkstroom om te 
zetten naar wisselstroom en andere elektrische installaties om hoge voltages mogelijk te maken. Er is een 
geïntegreerd monitoringsprogramma aanwezig om de performantie op te volgen en omgevingsparameters op te 
volgen, door de POM en de onderzoekspartner en ontwikkelaar van het project. De structurele integriteit van het 
systeem wordt voorafgaand aan de installatie en na oplevering getest op veiligheid.  

Door de installatie op zee zijn de temperaturen van de installaties 3 tot 4 °C koeler dan soortgelijke installaties op 
land. Dit komt de performantie ten goede. 

Het totale geïnstalleerde vermogen per ponton bedraagt circa 5 kWP, afhankelijk van de geselecteerde 
zonnepanelen. De panelen worden verbonden in sets tot ca. 1500 V en 25 A. De converters beginnen vanaf 800 V 
tot het vereiste voltage van 33 kV voor verdere verbinding aan de landzijde. 

De elektrische installaties worden geïnstalleerd op een centraal ponton tussen de PV-installatie. 

 

6 Bericht aan Zeevarenden 
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2.4.2.3 Verankering 

Het volledige 3MW systeem wordt verankerd met ca. 5 ankers, aan elke zijde van het systeem, met een bij 
benadering vierkante lay-out voor het volledige systeem. In totaal zijn er ongeveer 5 ankers. De verankeringslijnen 
bestaan gedeeltelijk uit polymeervezels en gedeeltelijk uit kettingen. 

De maximum vereiste zone voor de verankering bedraagt 200 meter vanaf elke zijde van de drijvende PV-installatie. 

Momenteel staat de keuze voor het verankerings-systeem nog niet vast. Indien geopteerd wordt voor 
verankeringspalen (anchor piles) in plaats van sleepankers (drag anchors), zal de vereiste oppervlakte vermoedelijk 
veel kleiner zijn (25-50 meter vanaf elke zijde van de drijvende PV-installatie). Indien om bepaalde redenen 
sleepankers te verkiezen zijn, kan een grotere afstand tot 150 meter vereist zijn. 

Bij een verankeringssysteem met palen kan dit bestaan uit enkele aparte verankeringspunten (bv. 4) met zuigankers 
die relatief groot zijn, of kleinere getrilde palen (diameter 50-100 cm). De huidige schatting van de dimensies van de 
zuigankers is 5-6 meter in lengte en 3 meter diameter. Sleepankers hebben afmetingen van 5 bij 3 meter en een 
gewicht van 3 ton. De kettingen zullen bestaan uit 40 mm ketting onderdelen. 

2.4.2.4 Veiligheidsvoorzieningen 

De drijvende installatie wordt, kleinschaliger, reeds getest op de Noordzee voor de kust van Vlissingen sinds 2017. 
De drijvers hebben bijgevolg al een hele reeks stormen zoals bijvoorbeeld Corrie en Eunice goed doorstaan. De 
windsnelheden liepen hier op tot meer dan 130 km/h en golfhoogtes van meer dan 10 m werden opgemeten.  
Voor veiligheid van navigatie, zullen een selectie drijvers worden voorzien van navigatielichten en radarbakens op 
een focale hoogte van ongeveer 4 m. De drijvende installatie zal daarnaast worden geplaatst binnen een door 
kardinale boeien afgebakende zone zodanig dat er geen ongeoorloofd scheepsverkeer nabij de testinstallatie 
mogelijk is. Bovendien zal de drijvende installatie gemarkeerd worden d.m.v. van een (virtuele) AIS en worden BaZ 
berichten gepland. 

2.4.2.5 Ondergrondse en onderzeese kabel 

Opbouw en specificaties 

Om het gegenereerde vermogen van het drijvend zonnepaneelpark veilig af te leiden, zal dit geïnjecteerd worden in 
het Belgische (lokaal) elektriciteitsnet. Hiervoor is een kabelverbinding tussen de drijvende installatie en een 
onderstation van het elektriciteitsnet op land noodzakelijk. De geplande (statische) kabel zal ondergronds en onder 
de zeebodem geleid worden tot aan een connectiepunt van de drijvende zonnepaneelinstallatie. 

Gezien het piekvermogen van 3 MW, wordt voor de kabel geopteerd voor een driefasige kabel waarbij elke geleider 
bestaat uit koper en een doorsnede heeft van 150 mm². Elke geleider zal beschermd zijn door XLPE isolatie van 
enkele millimeters dik zodat spanningen van ruim 11 kV geen enkel probleem vormen. Rond de XLPE isolatie worden 
meerdere waterafstotende lagen geplaatst om eventuele insijpeling van water tegen te houden. Rond deze lagen 
wordt over het algemeen een sandwich van HDPE en staaldraad geplaatst om de kabel voldoende sterkte te geven. 
De dikte van deze lagen worden afgestemd met de nodige treksterkte voor onderboring (zie verder) en de 
omgevingsomstandigheden (in het bijzonder voor sectie 5, zie verder). De totale diameter van de kabel hangt af van 
de hierboven genoemde afweging maar zal dicht bij 100 mm liggen. Het gewicht van de kabel wordt momenteel 
geschat op 9 ton/km (drooggewicht) en ruwweg 5,3 ton/km in het water. Kabels met koperen geleiders van 150 mm² 
zijn over het algemeen gespecifieerd voor stromen van ruim 400 A. Bij piekvermogen (= moment rond het middaguur 
op een zonnige dag) wordt het getransporteerde vermogen door de kabel als gevolg van het project berekend op 
maximaal 270 A. Bijgevolg zal de opwarming van de kabel bij stroomvoering beperkt blijven en dus ook de mogelijke 
impact hiervan.  

Installatie 

De installatiemethodiek van de ondergrondse en onderzeese kabel zal afhangen van de sectie van de kabelroute. 
De methodiek voor elke sectie wordt hieronder gedetailleerd toegelicht. 
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Sectie 1, sectie 2 en sectie 3 liggen aan de landzijde en vallen onder de Vlaamse regelgeving. De bespreking van 
de effecten maken daardoor geen deel uit van het voorliggende MER. De nodige vergunningen en procedures 
worden apart behandeld buiten dit MER. 

Sectie 1: Onderstation Belgische (lokaal) elektriciteitsnet 

De koppeling aan het Belgisch (lokaal) elektriciteitsnet wordt voorzien in het onderstation op het einde van de 
Ankerstraat in Oostende, naast de gebouwen van Duin en Zee. Dit onderstation wordt op heden vooral gebruikt voor 
afname van elektriciteit door de gebouwen eromheen. Bijgevolg is er voldoende ruimte om hier een piekvermogen 
van 3 MW te injecteren. Dit onderstation is uitgerust op 11 kVAC zoals eerder ook aangegeven. Om de doelstellingen 
van het in dit document beschreven project te bereiken zal in dit onderstation een aftakking gerealiseerd worden 
naast de huidige voorziening met onder andere alle nodige schakelapparatuur, meters en monitoringscomponenten. 
In het bijzonder moeten de elektrische componenten van de drijvende testinstallatie worden uitgeschakeld indien de 
netspanning zou wegvallen. Mocht er voor alle nodige componenten onvoldoende ruimte zijn in het reeds bestaande 
onderstation, wordt een kleine nieuwe cabine voorzien vlak naast de huidige. Dergelijke cabines zijn prefab en 
voorzien van alle nodige kabelbuizen ondergronds. 

Sectie 2: Onderstation tot duinengordel (± 90 m) 

Deze sectie loopt van het onderstation tot aan de duinengordel waarbij de kabel net naast een speelplein zal lopen. 
In deze zone loopt reeds een vergelijkbare laagspanningskabel parallel met en op zo’n 6 meter van het hoofdgebouw. 
De diepte van deze kabel is minstens 60 cm. Met dit project is het de bedoeling een ondergrondse kabel naast deze 
kabel te plaatsen en het traject van de bestaande kabel te volgen tot aan de duinengordel (over een lengte van 
ongeveer 60 m). De plaatsing en begraving van de kabel in deze sectie zal gebeuren door een kleine graafmachine. 
De huidige begroeiing, helmgras, zal na de minimale intrusie snel terug kunnen groeien gezien het weggehaalde 
zand voor de ingraving van de kabel zal terugplaatst worden. 

Sectie 3: Duinengordel tot aan laagwaterlijn strand (± 400 m) 

Startende van aan de duingordel (landzijde) zal de kabel diep worden ingegraven (2 à 3 m diep) om vanaf daar via 
onderboring de kabel onder de duinen, zeedijk en het strand te leiden. Op het strand zal rekening gehouden worden 
met het gegeven dat de kabel minstens 2 m diep onder het laagste gekende strandprofiel7 moet worden begraven. 
Tijdens de werken zal er op het strand een tijdelijke en zeer lokale ophoging noodzakelijk zijn om het drukverschil 
tijdens de boring te minimaliseren. Na de werken wordt de put aan het ingangspunt bij de duinengordel alsook de 
ophoging op het strand hersteld naar de oorspronkelijke toestand. Het gecreëerde slib tijdens de boring zal worden 
opgevangen en op gepaste wijze worden afgevoerd. De nodige apparatuur om de onderboring uit te voeren kan 
eenvoudig en zonder additionele verstoring van de omgeving de 2 uiteindes van deze sectie bereiken: naast het 
ingangspunt is een groot, hoofdzakelijk ongebruikt, sportveld en aan de uitgangszijde is het strand berijdbaar en 
toegankelijk via de Halve Maansite. 

Sectie 4: Laagwaterlijn tot nabij de drijvende zonnepaneelinstallatie (± 800 m) 

Vanaf de laagwaterlijn zal de kabel via een tweede onderboring verder geleid worden naar de voorziene locatie nabij 
het MIOP. De route van de kabel loopt eerst parallel met de aanwezige strandhoofden om nadien in een rechte lijn 
naar de gewenste locatie nabij het MIOP te lopen. Als gevolg van de kleine waterdiepte en de korte kabelafstand 
wordt ervoor geopteerd om gebruik te maken van een gestuurde onderboring die de kabel tot op de gewenste locatie 
nabij het MIOP brengt. Dergelijke onderboring heeft minimale impact op het ecosysteem en laat tevens toe om de 
begraafdiepte ruim boven de vereiste diepte te houden.  Indien technisch haalbaar door het gebruikte materieel, 
zullen sectie 3 en sectie 4 in één enkele boring worden uitgevoerd. 

Sectie 5: Koppeling met het drijvend zonnepaneelpark 

Op het einde van de onderboring dient de kabel boven de zeebodem uit te komen om een koppeling aan het 
wateroppervlak met het drijvend zonnepaneelpark mogelijk te maken. Voor dergelijk connectiepunt zijn er twee 

 

7 Als gevolg van zandsuppletiewerken kan het strandprofiel doorheen de jaren sterk variëren. Een afstemming met de dienst MDK 
is hiervoor afgesproken. 
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mogelijke opties om de koppeling met het zonnepaneelpark te maken, welke hieronder worden toegelicht in volgorde 
van voorkeur en haalbaarheid. De keuze zal een afweging zijn van de economische en technische haalbaarheid.  

Bovendien dient opgemerkt te worden dat POM West-Vlaanderen suggereert en anticipeert op de realisatie van een 
nieuwe veiligheidszone rondom dit connectiepunt en het drijvend zonnepaneelpark. Naar analogie met de zone 
rondom het MIOP plant de POM deze zone te markeren met kardinale boeien om veiligheidsrisico’s te vermijden. 

Optie 1 (voorkeur): onderzeese connector 

In deze optie wordt de onderzeese kabel nabij de drijvende zonnepanelen aangesloten d.m.v. een connectiepunt die 
op de zeebodem rust. Het eigengewicht van dit connectiepunt is voldoende groot om immobiel op de zeebodem te 
blijven liggen. Niettemin kan er geopteerd worden om (zeer lokaal) extra gewicht aan te brengen. Het connectiepunt 
op de zeebodem zal voorzien zijn van zogenaamde ‘wet-mate’ aansluitingen die toelaten een kabel aan te sluiten 
onder water d.m.v. een gespecialiseerd duikteam. Vanuit dit connectiepunt zal er dan een versterkte, flexibele kabel 
door de waterkolom lopen tot aan het voorziene connectiepunt op de drijvende zonnepaneelinstallatie. Deze flexibele 
kabel is zo ontworpen dat deze de krachten van de aanwezige stroming, golven en getijverschillen kan opvangen. 
Deze optie minimaliseert het effect op de omgeving en het aantal mogelijke veiligheidsrisico’s.  

Het connectiepunt op de zeebodem is een commercieel beschikbaar product dat ontwikkeld werd voor spanningen 
van om en bij 24 kV en stroomsterktes van ongeveer 600 A. De behuizing is gemaakt uit roestvrij staal en het geheel 
weegt ruim 5 ton. De component werd ontwikkeld om tot 25 jaar continu gebruikt te worden op de zeebodem. Het 
onderhoud van de component is zo goed als onbestaande. Het systeem laat toe herhaalde heraansluitingen uit te 
voeren. 

 
Figuur 2-5 Illustratie van connectiepunt op de zeebodem 
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Figuur 2-6 Schematisch overzicht van optie 1 waarbij Sectie 5 bestaat uit een verbinding op de zeebodem (bron: nota 
projectbeschrijving POM) 

 

Optie 2 (alternatief): buispaal connector 

In deze optie wordt de onderzeese kabel nabij de drijvende zonnepanelen binnenin een buispaal geleid via een 
zogenaamde J-tube. Op deze manier wordt de kabel beschermd in de waterkolom door de buispaal. De bovenkant 
van de buispaal zal meerdere zogenaamde ‘dry-mate’ connectoren bevatten. Op deze connectoren kan dan een 
drijvende kabel verbonden worden die loopt tot aan het connectiepunt op de drijvende zonnepaneelinstallatie. Deze 
drijvende kabel is zo ontworpen om te weerstaan aan de impact van de golven, stroming, wind en getij. 

Deze optie heeft als voordeel dat de aansluiting steeds boven water kan uitgevoerd worden, maar vergt de noodzaak 
een buispaal te installeren met gepaste werkruimte om de aansluitingen uit te voeren. 

De constructie, bescherming en installatie van buispalen is een zeer conventionele activiteit geworden in de 
Noordzee. De condities en aanpak zijn goed gekend. Voor deze optie wordt gestreefd naar een buispaal met 
diameter 1 m en een lengte van ongeveer 20 m. De buispaal zal voorzien worden van geschikte beschermende 
coatinglagen en opofferingsanodes. Aan de zijkant van de buispaal wordt een kleine ladder bevestigd om toegang 
te geven tot de bovenzijde van de paal. De bovenzijde van de buispaal zal een 5-tal meter boven het hoogste 
wateroppervlak uitsteken. Aan de bovenzijde van de buispaal is er toegang via een afsluitbaar luik waar de 
connecties van de kabels kunnen uitgevoerd worden. Op de buispaal zullen er geen schakelapparatuur, omvormers 
of transformatoren worden geplaatst. 

Vermits dit gaat over burgerlijke bouwkunde met een vaste constructie is in principe een aparte vergunning vereist. 
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Figuur 2-7 Illustratie van een vergelijkbare buispaal als voorzien binnen dit project. Bovenop de paal moet een kleine werkruimte 
voorzien worden om de connecties uit te kunnen voeren (bron: nota projectbeschrijving POM). 

 
Figuur 2-8 Schematische voorstelling van optie 2 waarbij sectie 5 bestaat uit een connectie op een buispaal (bron: nota 
projectbeschrijving POM). 

 

Een tweede deel bestaat uit een ondergrondse zeekabel tussen de buispaal en de landzijde tot aan het strand. Vanaf 
het strand loopt de kabel via een onderboring onder de duinen naar de hoogspanningscabine (deze kabel maakt 
geen deel uit van voorliggend MER, vermits dit Vlaamse bevoegdheid is). 
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2.4.2.6 Constructie, ontmanteling en gebruik 

Constructie 

Het verankeringssysteem wordt met een lokale aannemer met behulp van een gespecialiseerd vaartuig 
geïnstalleerd. Het verankeringssysteem wordt voorafgaand aan de installatie van de drijvende PV-installatie 
gebouwd. Nadien worden de drijvende PV-installaties geïnstalleerd en vastgemaakt aan het verankeringssysteem. 

De pontons met zonnepanelen worden geassembleerd in de haven van Oostende. Een lokale aannemer zal met 
een gespecialiseerd vaartuig de individuele pontons van de PV-installatie vanuit de haven van Oostende varen naar 
de projectsite. De individuele pontons worden met elkaar geconnecteerd ter plaatse. Er wordt verwacht dat de 
volledige installatie enkele dagen in beslag zal nemen. Omwille van de korte afstand kan het aanvoeren en 
vastkoppelen van de individuele pontons op een dag gebeuren. 

De zeekabel zal volgend op een bodemstudie (o.a. bathymetrie, side-scan sonar en gradiometrie) en een ‘grapnel 
run’ geplaatst worden op de geplande route geplaatst worden door middel van een intertidiale trencher. De kabel 
wordt minstens 1 m begraven onder de zeebodem. De aanpak van de constructie van het eindpunt hangt af van de 
gekozen optie. 

Bij de eerste optie, waarbij een onderzeese connector wordt gebruikt, zal de installatie van de connector als volgt 
gebeuren. De connector wordt geplaatst op een gepast schip in de haven, waarna het schip naar de correctie locatie 
uitvaart. De connector kan dan met behulp van een dekkraan op de zeebodem geplaatst worden. Hierbij zal een 
locatiebaken gebruikt worden op de positie van de connector te verifiëren. De installatie zal ondersteund worden 
door een duikteam die de correcte uitvoering van de activiteiten onder water zal opvolgen. Na het verwijderen van 
de tuigage kan de positie van de connector gestabiliseerd worden op basis van de geanticipeerde 
omgevingscondities. Deze stabilisatie kan bestaan uit bijvoorbeeld rockbags of andere verankeringstechnieken. 

Bij de tweede optie, waarbij een buispaal connector wordt gebruikt, zal een vergelijkbare aanpak toegepast worden 
als bij de plaatsing van de buispaal van het maritiem innovatie- en ontwikkelingsplatform. De hiervoor gebruikte 
procedures en schema’s zullen worden herzien en geactualiseerd voor de nieuwe buispaal. In het bijzonder zal de 
buispaal op land geconstrueerd worden en voorzien van gepaste coatings. Daaropvolgend wordt de buispaal op een 
barge getransporteerd naar de correctie locatie waar een dekkraan de buispaal op de zeebodem kan plaatsen. Via 
een vibrohamer wordt de buispaal dan tot de gewenste diepte geheid. Na de installatie worden de ladder en 
noodzakelijke AtoNs aangebracht. Het cruciale verschil met de reeds bestaande buispaal is de noodzaak om 
meerdere malen kabels in te halen en te verbinden met de onderzeese kabel. Vergelijkbare acties zijn schering en 
inslag in de offshore windindustrie. Bovendien is aangetoond dat dergelijke acties een minimale verstoring van de 
zeebodem opleveren. 

Ontmanteling 

De verankering en pontons worden na de testfase (1 jaar) verwijderd en het systeem wordt in zijn oorspronkelijke 
toestand hersteld. Dit zal, net zoals de constructie, enkele dagen in beslag nemen. Allereerst dienen de drijvers 
losgemaakt te worden van de infield kabels en verankeringen. Daarna worden drijvers uitgesleept richting de haven 
waar ze stuksgewijs kunnen ontmanteld worden. De verankeringen en infield kabels zullen worden verwijderd door 
de geijkte technieken toe te passen.  

De kabels en landverbinding (i.e. de onderzeese connector of buispaal) worden na afloop van het project behouden 
en mee opgenomen in het MIOP voor later gebruik in andere projecten. De kabel en connector worden bij voorkeur 
behouden tot halverwege 2034 (samenvallend met de eindduur van het MIOP) en daarna ontmanteld.  Het gebruik 
van deze voor andere projecten zal voorafgaand worden afgetoetst met het bestuur van het MIOP.  

De onderzeese connector (optie 1) kan na het einde van zijn gebruikstermijn worden weggenomen door eerst de 
kabelverbindingen los te maken en de stabilisatietechniek weg te nemen. Vervolgens kan de connector met behulp 
van een dekkraan op een gepast schip gehesen worden en naar de haven worden gebracht voor verdere 
ontmanteling. 

De buispaal (optie 2) kan eveneens na het verlopen van zijn gebruikstermijn worden verwijderd op volgende wijze. 
De kabelverbindingen, ladder en AtoNs dienen losgemaakt en verwijderd te worden. Vervolgens wordt de buispaal 
onder water doorgesneden op de noodzakelijke diepte onder de zeebodem, ondersteund door een dekkraan. Het zo 
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vrijgemaakt stuk buispaal kan dan met de dekkraan op een barge worden geplaatst en richting haven worden 
gebracht. 

De onderzeese kabel wordt op het einde van zijn gebruikstermijn weggehaald. Dit zal gebeuren door aan de 
laagwaterlijn de kabel door te snijden en het vervolgens het onderzeese stuk zoveel mogelijk bloot te leggen met 
behulp van een graafmachine. Daarna kan de kabel met gepaste trekkracht uit de sleuf gehaald worden en 
gerecupereerd worden aan boord. Verdere ontmanteling kan dan op land plaatsvinden. Gezien de doorgaans veel 
langere levensduur van de kabel t.o.v. geanticipeerde gebruiksduur, kan een herbestemming voor de kabel 
overwogen worden met de bevoegde instanties. 

2.4.2.7 Gebruik, onderhoud en monitoring 

De drijvende PV-installatie is uitgerust met PV panelen die per ponton 5 kWp produceren. Via een dynamische 
stroomkabel en zeekabel wordt de stroom op het elektriciteitsnet geplaatst. 

Op regelmatige basis zullen operatie- en onderhoudstrips naar de drijvende PV-installatie georganiseerd worden 
door de uitbater. Het hoofddoel hiervan is de visuele inspectie van de integriteit van de constructie, milieuonderzoek 
en occasionele reparaties indien vereist. De operatie- en onderhoudstrips worden uitgevoerd door een beperkte crew 
met kleine vaartuigen. De POM coördineert dit in samenspraak met de ontwikkelaar van de drijvende PV-installatie. 
POM fungeert als contactpunt.  

Inspecties aan het verankeringssysteem zullen tweemaal per jaar uitgevoerd worden en eveneens na extreem weer. 
Duikexpedities zullen georganiseerd worden om het verankeringssysteem onder water te inspecteren. 

In principe vereist de dynamische stroomkabel geen regelmatig onderhoud. Enkel indien reparaties vereist zijn zullen 
operationele activiteiten aan de kabel georganiseerd worden, naast visuele inspecties. 

2.5 Kwaliteit, gezondheid, veiligheid en omgeving 

2.5.1 Kwaliteit 

De kwaliteit en veiligheid van het ontwerp van zowel de drijvende PV-installatie, de onderzeese kabel, de onderzeese 
connector en de buispaal is gegarandeerd in de verschillende ontwikkelingsstadia door een reeks QC maatregelen 
die als volgt samen te vatten zijn. 

Operationele fase QC maatregelen 

Ontwerp en aankoop 

Conform standaarden (LOLER, IEC 60502, DNV GL)  

Onafhankelijke keuring door derden 

Interne tenderprocedures en eisen 

Locatiebezoeken, verificaties en tests 

Gedetailleerde engineering 

Conform NEN3650, Energiewet van 2004, IMO richtlijnen, 

OSPAR wetgeving, DNV GL, … 

Interne peer revisie van procedures 

Gebruik van erkende en gespecialiseerde aannemers 

Onafhankelijke keuring door derden 

Offshore installatie 

Conform relevante standaarden voor gebruikte schepen, 

dekkranen, crew en specialisten. 

Opmaak van gekeurde as-built documentatie 

Gebruik van erkende en gespecialiseerde aannemers 

Opmaak van ‘lessons learnt’ documentatie 

Uitvoeren van risicoanalyse type HAZID/HAZOP 
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Operationele fase QC maatregelen 

Operatie en onderhoud 

Conform relevante standaarden voor gebruikte schepen, 

dekkranen, crew en specialisten. 

Opmaak van onderhoudsplan 

Gebruik van erkende en gespecialiseerde aannemers 

Interne QC toetsing om continue operatie te verzekeren 

Uitvoeren van risicoanalyse type HAZID/HAZOP 

Ontmanteling 

Conform NEN3650, Energiewet van 2004, IMO richtlijnen, 

OSPAR wetgeving, … 

Uitvoeren van risicoanalyse type HAZID/HAZOP  

2.5.2 Scheepvaartsignalisatie 

2.5.2.1 Algemene informatie  

De drijvende PV-installatie wordt aangemerkt als door de mens gemaakte offshore constructie (cf. IALA aanbeveling 
O-139). De geplande locatie van de installatie is:  

51° 14' 55.254" N 002° 55' 21.826" E  

51° 14' 58.888" N 002° 55' 30.234" E 

51° 14' 55.8123" N 002° 55' 33.637" E  

51° 14' 52.267" N 002° 55' 25.284" E 

 

Alle AtoNs (Aids to Navigation) voldoen aan de aanbevelingen van de IALA (International Association of Marine Aids 
to Navigation and Lighthouse Authorities), en hebben een beschikbaarheid van niet minder dan 99,0% (IALA 
categorie 2). De AtoN zal bestaan uit een AIS baken op de drijvende PV-installatie. 

2.5.2.2 Vaste constructies 

De drijvende PV-installatie wordt voorzien van een AIS baken (Automatic Identification System). 

De drijvende PV-installatie zal rondom geel worden geschilderd (kleurcode RAL 1023) vanaf zeeniveau tot de 
bovenkant van de pontons (cf. IALA aanbeveling O-139 paragraaf 2.4.1, 2e). Deze kleur is duidelijk contrasterend 
om de zichtbaarheid van de installatie te verhogen. 

Voor veiligheid van navigatie, zullen een selectie drijvers worden voorzien van navigatielichten en radarbakens op 
een focale hoogte van ongeveer 4 m. De drijvende installatie zal daarnaast worden geplaatst binnen een door 
kardinale boeien afgebakende zone zodanig dat er geen ongeoorloofd scheepsverkeer nabij de testinstallatie 
mogelijk is. Bovendien zal de drijvende installatie gemarkeerd worden d.m.v. van een (virtuele) AIS  en worden BaZ 
berichten gepland. 

2.5.2.3 Boeien  

Om het gebied rond de drijvende PV-installatie en dynamische kabel veilig te stellen worden 4 speciale 
markeringsboeien (kardinale boeien) gepositioneerd rond de positie van de drijvende installatie en het MIOP. De 
exacte locatie zal vastgelegd worden door de werkgroep veiligheidsafstanden. De boeien zullen voorzien zijn van 
radarreflectoren en lichtbakens. 
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2.5.2.4 Overige maatregelen  

Om zeevarenden en anderen (bijvoorbeeld surfers) ervan te weerhouden de drijvende PV-installatie te betreden 
worden er waarschuwingsborden aan de drijvende PV-installatie en buispaal (indien optie 2 weerhouden wordt) 
bevestigd. De borden zullen zichtbaar zijn vanaf de randen van de installatie. Het beoogde bord is weergegeven in 
onderstaande figuur. 

   

Figuur 2-9 Visuele waarschuwing op de installatie  

 

De signalisatie moet duidelijk maken dat de zone en de drijvende PV-installatie, en buispaal (bij keuze optie 2) zelf 
ontoegankelijk zijn voor vaartuigen die niet rechtstreeks gebonden zijn aan de gemachtigde en vergunde activiteit. 
Van vastgestelde afwijkingen wordt een intrusierapport gemaakt, dat overgemaakt wordt aan DG Leefmilieu, het 
MRCC8, het bestuur en de Scheepvaartpolitie. 

Ongeoorloofde acties nabij de installatie worden ook gemonitord via beveiligingscamera’s op het MIOP en 
gerapporteerd aan de desbetreffende instanties. 

De uitbater zal steeds een eigen vaartuig stand-by dienen te hebben voor tussenkomst bij bepaalde omstandigheden, 
zoals het loskomen van materieel. 

2.5.3 Brand  

De drijvende PV-installatie heeft weinig tot geen risico op brand.  

2.5.4 Elektrische veiligheid 

De drijvende PV-installatie bevat een geïntegreerd monitoring programma, gecoördineerd door POM waar, naast 
performantie, milieueffecten en structurele integriteit, ook elektrische veiligheid worden opgevolgd.  

Er is een controlesysteem aanwezig dat spanning, stroom, frequentie, vermogen en isolatie van de elektrische 
systemen van de PV-installatie beheert en bij afwijkingen afschakelt. Alle onderdelen van de elektrische installatie 
zullen AREI gekeurd worden. 

2.5.5 Veiligheid 

Voor maximale veiligheid tijdens de installatie, bediening en onderhoud van de drijvende PV-installatie zal het 
noodplan van het MIOP worden aangepast met een ‘Failure Mode and Effect Analysis’ en een noodreddingsplan. 
Verder wordt de installatie zodanig ingericht en uitgerust dat een veilige werkomgeving is gegarandeerd. Alle 
medewerkers van de uitbater en aannemers die de installatie betreden dienen gecertificeerd en getraind te zijn voor 
het betreden van dergelijke installaties. 

 

8 Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum Oostende 
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2.5.5.1 Veiligheid personen 

Voor de veiligheid van personen op de installatie is in eerste hulp en redding van gewonden voorzien. Dat betekent 
dat EHBO-kits, gecertificeerde zwemvesten en touwen, brandblusser en communicatieapparatuur te allen tijde aan 
boord van schepen van de uitbater zijn.  

Om een veilige werkomgeving op de drijvende PV-installatie te bieden zijn er verschillende faciliteiten beschikbaar. 
De buispaalconnector (optie 2) wordt voorzien van een bootlanding volgens offshore windenergienormen om een 
veilige toegang tot de installatie te garanderen.  

Alle medewerkers van de uitbater die werken aan de testinstallatie en alle externe bezoekers en/of aannemers 
dienen te zijn gecertificeerd en opgeleid voor het werken op offshore constructies door het volgen van offshore 
veiligheidstrainingen. Dit omvat onder meer de opleiding ‘overleven op zee’, ‘brandveiligheid’ en ‘eerste hulp’ in 
offshore contexten. Deze trainingen worden onder meer gegeven bij RelyOn Nutec in Oostende. 

2.5.5.2 PVNoodreddingsplan (ERP) 

Het noodplan van het MIOP zal worden uitgebreid met specifieke aspecten voor de drijvende PV-installatie en 
buispaalconnector (bij optie 2). 

In dit plan zijn alle relevante namen en telefoonnummers van contactpersonen en overheden opgenomen. Bovendien 
zijn gedetailleerde actieplannen voor alle typen noodgevallen opgenomen. Het ERP bevat gedetailleerde informatie 
over hoe te handelen in geval van nood en wat voor type speciale apparatuur, zoals EHBO verbanddozen, 
zwemvesten etc. kunnen worden gevonden, en waar. Het complete ERP wordt voorafgaand aan de installatie in 
overleg met de autoriteiten afgerond. 

2.5.6 Milieu 

Er worden geen afvalwater geloosd of afvalstoffen in het milieu gebracht door de drijvende PV-installatie. 

Om veiligheidsredenen worden uitsluitend materialen gebruikt die gecertificeerd en goedgekeurd zijn voor offshore 
toepassingen. De volledige installatie is gemaakt van staal (S355J2) en gevuld met kunststof drijvers. Deze installatie 
voldoet aan alle conventionele Europese milieueisen op zee.  

Bij de testinstallaties van externe gebruikers zal gebruik gemaakt worden van milieuvriendelijke materialen. Details 
en technische aspecten hiervan worden zoals gebruikelijk eerst voorgelegd aan het bestuur van het MIOP.  

Om corrosie van metalen onderdelen van de installatie te voorkomen worden speciale coatings tegen corrosie 
gebruikt. Dus alleen gecertificeerde en voor offshore goedgekeurde verfsystemen die aan de huidige richtlijnen en 
voorschriften voldoen (DNVGL9) worden gebruikt. 

Er zullen geen schadelijke of giftige stoffen gebruikt worden tijdens de uitbating en het onderhoud. Alle vloeistoffen 
zullen in een Hazardous Noxious Substances (HNS)-lijst met technische inlichtingen worden beschreven met 
vermelding van de fysieke, chemische en ecotoxicologische eigenschappen, alsook de toegepaste hoeveelheden 
en hun positie in de constructie.  

Indien er te veel biologische aangroei is op de structuur van de drijvende PV-installatie zullen hierbij geen chemische 
producten gebruikt worden (mechanische verwijdering). 

Waar mogelijk worden de onderdelen van de drijvende PV-installatie voorzien van de markering "POM West-
Vlaanderen" of alternatief om de herkomst te duiden. 

 

9 Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd 
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2.5.7 Stabiliteit 

Indien uit de monitoring van de zeebodem (zie 2.6.3) rondom de verankeringspunten en buispaal (optie 2) blijkt dat 
de stabiliteit ervan in het gedrang komt door het ontstaan van te diepe erosiekuilen wordt voorzien om 
erosiebescherming aan te brengen. 

De monitoring zal bestaan uit het opvolgen van de erosieput en verticaliteit. 
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3 ALTERNATIEVEN 

3.1 Uitvoeringsalternatieven 
Er worden geen uitvoeringsalternatieven voorzien. 

3.2 Locatiealternatieven 
In principe is de vooropgestelde drijvende PV-installatie en zeekabel als testopstelling voor wetenschappelijk 
onderzoek mogelijk op alternatieve locaties in het Belgisch Deel van de Noordzee (BNZ). De locatie heeft evenwel 
een aantal grote voordelen ten opzichte van andere locaties in het BNZ:  
• Sterke complementariteit met bestaande testfaciliteiten (POM onderzoeksplatform met afgebakende testzone); 
• Lokalisatie van de installatie binnen de afgebakende testzone; 
• Operationele beschikbaarheid van vaartuigen op korte afstand; 
• Vlot bereikbare locatie vanuit de haven van Oostende;  
• Operationele beschikbaarheid van varend materiaal, nabijheid tot het Montgomerydok met varend materieel van 

DABL, circa 10 minuten varen; 
• Veiligheid: zichtbaarheid vanuit MRCC; 
• Focus van de haven op groene energie; 
• Nabijheid van land voor aanlanding van de opgewekte energie via een korte kabelverbinding; 
• Uitgebreide sensorinformatie in de testzone 

Omwille van deze voordelen ten opzichte van andere locaties, worden er bijgevolg geen locatiealternatieven 
voorzien. 

3.3 Technische alternatieven 
Voor de koppeling tussen het drijvende zonnepaneelpark en de onderzeese kabel worden twee technische 
alternatieven voorzien, zoals uitgelegd in 2.4.2.5. 

De voorkeursoptie is een onderzeese connector (optie 1). De alternatieve optie 2 bestaat uit een buispaal connector. 
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4 JURIDISCHE EN BELEIDSMATIGE CONTEXT 

4.1 Juridische randvoorwaarden 

4.1.1 Toepasselijke nationale wetgeving 

Het Belgische mariene gebied (vanaf de gemiddelde laag laagwaterlijn bij springtij, GLLWS) is federale bevoegdheid. 
Dat gebied wordt opgedeeld in de 12 mijlszone (of territoriale wateren); de 24-mijlszone (of de aansluitende zone) 
en de rest (exclusieve economische zone = Belgisch continentaal plat).  

De wet ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België van 20 
januari 1999 (of kortweg Wet Marien Milieu, gewijzigd door de wet van 20 juli 2012) (publicatie Belgisch Staatsblad 
12 maart 1999/Tweede editie) bepaalt verscheidene principes die de verschillende gebruikers van de Belgische 
mariene wateren dienen in acht te nemen. Daartoe behoren de volgende internationaal erkende principes:  

• het voorzorgsprincipe; 
• het preventieprincipe; 
• het principe van duurzaam beheer; 
• het vervuiler-betaalt-principe; 
• het herstelprincipe.  

Aansluitend bij het 5e principe (herstelprincipe) wordt het beginsel van objectieve aansprakelijkheid vastgelegd. Deze 
bepaalt dat bij elke schade of milieuverstoring van de zeegebieden veroorzaakt door bijvoorbeeld een ongeluk of 
een inbreuk op de wetgeving, deze verplicht moet hersteld worden door diegene die de schade of milieuverstoring 
heeft veroorzaakt, zelfs al heeft hij geen fout begaan.  

Naast de algemene beginselen, hierboven opgesomd, werd in de wet op de bescherming van het mariene milieu 
ook de basis gelegd voor de instelling van mariene reservaten en de bescherming van planten en dieren.  

In Art. 25 van de wet van het mariene milieu worden de activiteiten opgesomd die onderworpen zijn aan een 
voorafgaande vergunning of machtiging verleend door de minister. In het kader van de bouw en exploitatie van het 
drijvende PV-installatie en zeekabel gaat het om volgende activiteiten: 

• Zeekabel 
• Bij keuze voor optie 2: buispaal connector: burgerlijke bouwkunde (bouw van de buispaal connector, 

ontmanteling).  
• Zee-wetenschappelijk onderzoek van piloottechnologieën. De geplande test van de drijvende PV-installatie zal 

niet louter een wetenschappelijk karakter hebben, maar kadert ook binnen innovatie en ontwikkeling door 
commerciële bedrijven. 

Voorts zijn ook een aantal Koninklijke Besluiten van kracht met betrekking tot de bescherming van soorten en habitats 
die hun oorsprong vinden in de Wet Mariene Milieu en de Europese Habitat- (92/43/EEG) en Vogelrichtlijn 
(79/409/EEG): 

• Het KB van 21 december 2001 betreffende de bescherming van de soorten in de zeegebieden onder de 
rechtsbevoegdheid van België: hier worden verschillende beschermingsmaatregelen voorgelegd ter bescherming 
van wilde/bedreigde flora en fauna, voor de instandhouding van de natuurlijke habitats en de biodiversiteit en ter 
voorkoming van schade aan gewassen, visgronden en andere vormen van eigendom. 

• Het KB van 14 oktober 2005 betreffende de instelling van speciale beschermingszones en speciale zones voor 
natuurbehoud in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België: 

– Binnen het KB worden vijf speciale beschermingszones (SBZ’s) ingesteld: drie Vogelrichtlijngebieden (VBZ-
V’s of SPA’s, Special Protection Areas) en twee Habitatrichtlijngebieden (SBZ-H of SAC’s, Special Areas of 
Conservation). De Vogelrichtlijngebieden zijn afgebakend op basis van het voorkomen van vier beschermde 
vogelsoorten (fuut, grote stern, visdief en dwergmeeuw). De locatie van het platform is gelegen binnen het 
SBZ-V2 te Oostende (144,80 km²). 

– Het KB definieert die speciale beschermingszones als de zones die als speciale beschermingszones worden 
aangewezen in Art. 7 §2 van de wet ter bescherming van het mariene milieu en Art. 4 van de Vogelrichtlijn;  

– Het KB (art. 5) verbiedt volgende activiteiten binnen de speciale beschermingszones: activiteiten van 
burgerlijke bouwkunde, industriële activiteiten en activiteiten van publicitaire en commerciële ondernemingen; 
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– Het KB (art. 6) eist een passende beoordeling voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of 
nodig is voor het beheer van het gebied, maar dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten 
significante gevolgen kan hebben voor zo’n gebied en dit volgens de procedures van KB 09/09/2003. De 
beoordeling dient rekening te houden met de instandhoudingsdoelstellingen van het betrokken gebied; 

– Het KB geeft aan waarvoor de Minister een gebruikersovereenkomsten afsluit en binnen de 3 jaar een eerste 
beleidsplan opstelt. 

• Het KB van 14 oktober 2005 betreffende de voorwaarden, sluiting, uitvoering en beëindiging van 
gebruikersovereenkomsten en het opstellen van beleidsplannen voor de beschermde mariene gebieden in de 
zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België: 

– Een beleidsplan houdt minstens volgende gegevens in: informatie over de van toepassing zijnde 
beschermingsmaatregelen, informatie over de gebruikersovereenkomst en andere relevante maatregelen, de 
resultaten van de monitoring, beschrijving van het effect van de opgenoemde maatregelen; 

– Verder kan het ook voorstellen inhouden tot een herziening van de van toepassing zijnde bescherming in het 
gebied of tot instelling van nieuwe mariene beschermde gebieden en hun beschermingsmaatregelen. 

Het KB van 27 oktober 2016 betreffende de procedure tot aanduiding en beheer van de mariene beschermde 
gebieden en de beheerplannen voor de Natura2000 gebieden. 
 

• Alle mariene beschermde gebieden werden eveneens vastgelegd in het Marien Ruimtelijk Plan (MRP) voor het 
Belgisch deel van de Noordzee (KB van 22 mei 2019). 

Om Natura 2000 (Europese Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn) op een correcte manier te kunnen implementeren in 
het Belgische deel van de Noordzee was het noodzakelijk het juridische kader te vervolledigen aan de hand van het 
KB van 27 oktober 2016 betreffende de procedure tot aanduiding en beheer van de mariene beschermde gebieden. 
Dit besluit beschrijft de procedure voor de aanduiding van mariene beschermde gebieden en bevestigt de aanduiding 
van de gebieden vermeld in het Marien Ruimtelijk Plan. Het besluit legt ook vast dat er 
instandhoudingsdoelstellingen, instandhoudingsmaatregelen en beheerplannen voor beschermde gebieden 
aangenomen moeten worden door de bevoegde Minister/Staatssecretaris. Daarnaast legt het besluit ook de 
procedure vast voor de passende beoordeling van plannen en projecten en voor het verlenen van een Natura 2000-
toelating. 

In uitvoering van dit KB van 27 oktober 2016 werden instandhoudingsdoelstellingen opgesteld, waarbij werd 
gestreefd naar integratie tussen Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Mariene strategie (zie verder). Op 14 februari 2017 
werd ten slotte het Ministerieel besluit van 2 februari 2017 betreffende de aanname van 
instandhoudingsdoelstellingen voor de mariene beschermde gebieden gepubliceerd. Dit MB werd vervangen door 
het MB van 11 januari 2022 betreffende de herziening van de instandhoudingsdoelstellingen voor de mariene 
beschermde gebieden (Belgische Staat, 2022). Hierdoor is het juridische kader verder vervolledigd. 

De drijvende PV-installatie en zeekabel situeren zich binnen SBZ-V2. Op basis van art. 6 van de Habitatrichtlijn (zie 
§ 4.1.2), omgezet in Belgisch recht door het KB 14/10/2005 (art. 6) en het KB 27/10/2016 (art. 14 & 15), dient 
bijgevolg een passende beoordeling opgemaakt te worden voor de activiteiten in verband met exploitatie en 
ontmanteling van het platform binnen deze zone, en de exploitatie voor innovatie- en onderzoeksactiviteiten door 
commerciële bedrijven, daar deze activiteiten mogelijks significante gevolgen kunnen hebben voor de beschermde 
habitats en soorten.  

Indien uit de passende beoordeling voor SBZ-V2 blijkt dat het project een significant negatieve invloed kan hebben 
op de beschermde habitats en soorten moet in de eerste plaats gezocht worden naar alternatieve oplossingen. Indien 
er geen alternatieve oplossingen voorhanden zijn, dient aangetoond te worden dat het project wordt uitgevoerd om 
dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard. Mits 
de nodige compenserende maatregelen kan eventueel toch een toestemming verleend worden.  

Verder werden in 2010 twee nieuwe federale kaders gecreëerd voor het bereiken van een goede milieutoestand die 
een omzetting zijn van twee Europese kaderrichtlijnen namelijk de Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) en de 
Kaderrichtlijn mariene strategie (2008/56/EG):  

• KB van 23 juni 2010 betreffende de vaststelling van een kader voor het bereiken van een goede 
oppervlaktewatertoestand. De regeling geldt voor de kustwateren en deels voor de territoriale zee. Het besluit 
bevat geen echte concrete maatregelen, maar legt in hoofdzaak de verplichtingen van de bevoegde federale 
diensten vast. 

• KB van 23 juni 2010 betreffende de mariene strategie voor de Belgische zeegebieden. Het besluit gaat in op 
volgende fasen van de mariene strategie: 1° de initiële beoordeling, 2° de omschrijving van de goede 



 

   

  

  MER DRIJVENDE PV-INSTALLATIE MET ZEEKABEL 

5720 mei 2022 (rev)  

milieutoestand, 3° het vaststellen van een reeks milieudoelen en daarmee samenhangende indicatoren, 4° de 
vaststelling en uitvoering van een monitoringprogramma en 5° de ontwikkeling van een maatregelenprogramma. 

Ten slotte dient melding gemaakt te worden van de wet van 4 april 2014 betreffende de bescherming van het cultureel 
erfgoed onder water, en het hieruit vloeiende KB van 25 april 2014 betreffende de bescherming van het cultureel 
erfgoed onder water. Sinds 1 juni 2014 is deze wet van kracht en moeten vondsten in de Belgische territoriale zee, 
exclusief economische zone of het continentaal plat gemeld worden aan de gouverneur van West-Vlaanderen die 
aangeduid is als ontvanger van het cultureel erfgoed onder water. 

4.1.2 Toepasselijke EG richtlijnen en verordeningen 

Op de eerste plaats is de Europese richtlijn omtrent Milieueffectrapportage (Environmental Impact Assessment) van 
belang: de EIA richtlijn (2011/92/EU). Deze richtlijn is van toepassing op de milieueffectenbeoordeling van openbare 
en particuliere projecten die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor het milieu. Onder projecten worden 
bouwwerken, ingrepen in de natuur en landschappen en ook ontginningen van bodemschatten verstaan.  

Voor projecten die een aanzienlijk milieueffect kunnen hebben, door hun aard, omvang of ligging, moeten de lidstaten 
de nodige maatregelen treffen om een beoordeling van hun effecten op te tekenen, alvorens een vergunning wordt 
verleend.  

Bij de milieueffectenbeoordeling worden de directe en indirecte effecten van een project op passende wijze 
geïdentificeerd, beschreven en beoordeeld naar de volgende factoren: 
• mens, dier en plant; 
• bodem, water, lucht, klimaat en landschap; 
• materiële goederen en het culturele erfgoed; 
• de samenhang tussen de in het eerste, tweede en derde genoemde factoren. 

De SEA richtlijn (2001/42/EG): Protocol on Strategic Environmental Assessment. Het doel van de SEA richtlijn is om 
te garanderen dat mogelijke milieu-impacten van bepaalde plannen of projecten geïdentificeerd zijn vooraleer ze 
toegelaten worden, en in overweging worden genomen bij een eventuele uitvoering ervan. Dit gebeurt aan de hand 
van een milieubeoordeling waarvoor de SEA systematische gebruiken/regels opstelt. SEA zal verplicht zijn voor een 
brede waaier aan plannen en projecten (vb. bosgrond, energie, industrie, transport, afval management, toerisme, 
landgebruik), die significante milieueffecten kunnen veroorzaken. De richtlijn voorziet ook een extensieve publieke 
participatie in het beslissingsproces van de regering over verschillende ontwikkelingssectoren. 

Europese Kaderrichtlijn Water (2000) de eisen voor de waterkwaliteit van de Europese wateren o.a. de kustwateren 
(1-mijls zone) vanaf 2015 voorschrijft.  

De Europese Kaderrichtlijn Mariene strategie (2008/56/EG) (KRMS) van 17 juni 2008 creëert een Europees 
beleidskader gericht op een hoog beschermingsniveau voor het mariene milieu. Net als alle lidstaten van de 
Europese Unie die aan zee grenzen, moet België voor zijn zee een mariene strategie uitwerken om tegen 2020 tot 
de ‘goede milieutoestand’ te komen. De Kaderrichtlijn Mariene Strategie werd door België in het Koninklijk Besluit 
van 23 juni 2010 omgezet.  

Aanbeveling van het Europese Parlement en de Raad van 30 mei 2002 betreffende de uitvoering van een 
geïntegreerd beheer van kustgebieden in Europa (2002/413/EG) en de mededeling van de commissie aan de Raad 
en het Europese Parlement over geïntegreerd beheer van kustgebieden: een strategie voor Europa (COM(2000) 547 
definitieve versie) van 27 september 2000. 

De EG-Vogelrichtlijn (79/409/EEG en gecodificeerde versie 2009/147/EG) en de EG-Habitatrichtlijn (92/43/EEG) ter 
bescherming van bedreigde vogelsoorten en hun natuurlijke leefmilieu. Geselecteerde Habitatrichtlijngebieden en 
Vogelrichtlijngebieden vormen een ecologisch netwerk: het NATURA 2000 netwerk. Dit is een netwerk van gebieden 
met soorten en/of habitats van communautair belang, en vormt de ruggengraat van het Europese milieubeleid m.b.t. 
beschermde gebieden. Het beheer van deze beschermde gebieden moet het behoud en herstel van de habitats en 
soorten garanderen, en moet, indien mogelijk, rekening houden met socio-economische factoren. 
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4.1.2.1 De Vogelrichtlijn 

In 1979 werd door de Europese Commissie de Vogelrichtlijn uitgevaardigd (Richtlijn 79/409/EEG, 2 april 1979; in 
2009 werd een gecodificeerde versie uitgebracht nl. richtlijn 2009/147/EG). Deze richtlijn voorziet in een bevordering 
van een betere bescherming van vogels in de Europese Gemeenschap en de instandhouding van alle natuurlijk in 
het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied. Volgens Artikel 4 van de Vogelrichtlijn moeten in de 
leefgebieden van de soorten uit Bijlage I speciale beschermingsmaatregelen getroffen worden opdat deze soorten 
daar waar zij nu voorkomen, kunnen voortbestaan en zich kunnen voortplanten. Bovendien moet men ook de broed-
, rui-, overwinterings- en rustplaatsen van enkele niet op Bijlage I voorkomende trekvogelsoorten beschermen. De 
lidstaten moeten de naar aantal en oppervlakte voor de instandhouding van deze soorten meest geschikte gebieden 
als speciale beschermingszones aanwijzen en beheren, waarbij rekening wordt gehouden met de bescherming die 
deze soorten behoeven (Art. 4 lid 1). Deze soorten dienen ook door andere maatregelen beschermd te worden, zoals 
een verbod om op deze vogels te jagen of ze opzettelijk te verstoren (Art. 5). 

Criteria die als basis dienden voor het opnemen van soorten in de Bijlage I zijn de volgende:  
• soorten die dreigen uit te sterven; 
• soorten die gevoelig zijn voor bepaalde wijzigingen van het leefgebied; 
• soorten die als zeldzaam worden beschouwd omdat hun populatie klein is of omdat zij slechts plaatselijk 

voorkomen; 
• andere soorten die omwille van specifieke kenmerken van hun leefgebied speciale aandacht verdienen. 

De Belgische overheid heeft op tweeërlei wijze uitvoering gegeven aan de verplichtingen van de Vogelrichtlijn. In de 
eerste plaats voorziet het KB van 21 december 2001 in de bescherming van soorten in de zeegebieden onder de 
rechtsbevoegdheid van België en ten tweede heeft de federale overheid drie speciale beschermingszones voor 
Vogels (SBZ-V) in de Belgische mariene wateren goedgekeurd (KB 14/10/2005 en KB 19/05/2019). 

4.1.3 De internationale overeenkomsten en richtlijnen 

Naast de hierboven beschreven nationale regelgeving en EG richtlijnen zijn een aantal internationale verdragen en 
reglementeringen van belang. Zonder in detail te willen treden over de inhoud ervan, worden ze hieronder kort 
opgesomd. 

• Het Zeerechtverdrag (1982) dat het juridische kader vormt voor het gebruik van de oceanen; 
• COLREG inzake het voorkomen van aanvaringen (1972); 
• Het SOLAS-verdrag inzake veiligheid van mensenlevens op zee (1974/1978); 
• UNCLOS (1982) inzake het gebruik van de oceanen en hun grondstoffen. Kuststaten hebben soevereine rechten 

in de Exclusieve Economische Zone (EEZ) met betrekking tot natuurlijke rijkdommen en bepaalde economische 
activiteiten, en het uitoefenen van jurisdictie over marien wetenschappelijk onderzoek en milieubescherming; 

• Internationale conventie inzake controle van aangroeiwerende systemen (2001). 
• Vanuit het oogpunt van de natuurbescherming zijn volgende verdragen, overeenkomsten en reglementeringen 

van belang:  
• De Vijfde Internationale Conferentie over de Bescherming van de Noordzee (Bergen-Noorwegen, 

20-21 maart 2002), waarin de aanpak van het ecosysteem voor de verdere ontwikkeling van de Noordzee 
duidelijk naar voren wordt geschoven. 

• Het OSPAR-verdrag van 1992 voor de bescherming van het mariene milieu van de NO-Atlantische 
Oceaan (25/03/1998) heeft als belangrijkste doel: 

• het voorkomen en beëindigen van de verontreiniging van het mariene milieu; 
• het beschermen van het zeegebied tegen de nadelige effecten van menselijke activiteiten om de 

gezondheid van de mens te beschermen en het mariene ecosysteem in stand te houden; 
• indien mogelijk de aangetaste zeegebieden te herstellen; 
• bescherming van het mariene ecosysteem en de biologische biodiversiteit (Bijlage V – 1998). 

• Het ESPOO-verdrag van 1991 over milieueffectenrapportering in een grensoverschrijdende context. 
• Het RAMSAR-verdrag (1971-1975) over internationaal belangrijke watergebieden voor vogels en de 

bescherming van die gebieden (beperkt tot op een diepte van 6 m). 
• Het Verdrag van Bonn (1979) inzake bescherming van trekkende (wilde) soorten en de verwante 

ASCOBANS-overeenkomst (1992) ter bescherming van kleine walvisachtigen in de Noordzee en de 
Oostzee. 

• Het Verdrag van Bern (1979) inzake behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijke leefmilieu. 
• Het Verdrag inzake Biodiversiteit van Rio de Janeiro door België ondertekend en goedgekeurd 

(11/05/1995, gepubliceerd 2/04/1997). De conventie erkent dat biologische diversiteit meer omvat dan 
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planten, dieren, micro-organismen en hun ecosystemen, het gaat ook over mensen en hun 
voedselzekerheid, medicijnen, gezonde lucht en water, en een proper en gezond milieu om in te leven. Het 
doel van de CBD - Conventie (Convention on Biological Diversity) is: 

• het behouden van de biologische diversiteit; 
• het duurzaam gebruik van zijn componenten; 
• het eerlijk verdelen van de opbrengsten die voortkomen uit de natuurlijke rijkdommen. 

• Hoofdstuk 17 van Agenda 21 met betrekking tot de bescherming van zee- en kustgebieden. 

Verder zijn er diverse conventies en verdragen gerelateerd aan operationele lozingen en vervuiling ten gevolge van 
een ongeval; 
• Het OPRC (1990) omtrent het paraat zijn, de samenwerking en de bestrijding van olievervuiling; 
• Het MARPOL 73/78 – Verdrag en de bijlagen I (olie) en V (scheepsvuilnis) ter voorkoming van verontreiniging. 

Voor bijlage I en bijlage V is de Noordzee een ‘Speciale Zone’; 
• De internationale conventies omtrent burgerlijke aansprakelijkheid inzake schade door vervuiling met olie 

(International Conventions on Civil Liability for Oil Pollution Damage ook gekend als CLC 1969 en CLC 1992) 
omtrent de verplichte verzekering van de tankereigenaar; 

• De internationale conventies voor de oprichting van een Internationaal Fonds voor de Compensatie van 
Olievervuilingsschade (IOPC Fund 1971 en 1992) ter aanvulling van de CLC 1969 en CLC 1992; 

• De Internationale conventie omtrent de burgerlijke aansprakelijkheid van vervuilingsschade door bunkerolie 
(maart 2001); 

• Het Akkoord van Bonn (1983) tussen de Noordzeestaten en de EG inzake wederzijdse hulp en samenwerking 
in bestrijding van (olie)vervuiling, en bewaking en controle ter voorkoming van overtreding van reglementen ter 
bescherming en bestrijding van pollutie. 

4.2 Beleidsmatige context 

4.2.1 Kustzonebeheer, (zee)biodiversiteit en zeevervuiling - Europese 
Kaderrichtlijn Mariene strategie (KRMS) 

De Europese Unie heeft doelstellingen opgemaakt voor een geïntegreerd kustzonebeheer, de bescherming van de 
(zee)biodiversiteit en de reductie van de zeevervuiling. De mededelingen van de EG met betrekking tot het 
geïntegreerd kustzonebeheer (COM(2000) 547 en COM(2000) 545) wijzen op het belang van een aantal principes 
(breed perspectief op lange termijn, het plaatselijke perspectief, het werken met natuurlijke processen, de 
betrokkenheid van alle partners, actoren en besturen, en de correcte mix van instrumenten) waarmee rekening 
gehouden moet worden bij het beheer en de ontwikkeling van de kustzone. De principes van duurzame ontwikkeling 
zijn hier bijgevolg eveneens van belang. 

De Europese Kaderrichtlijn Mariene strategie (2008/56/EG) van 17 juni 2008 stelt een kader vast om maatregelen te 
nemen om uiterlijk in 2020 een goede milieutoestand van het mariene milieu te bereiken of te behouden. Iedere 
lidstaat moet progressief een eigen ‘mariene strategie’ (actie plan) opstellen bestaande uit verschillende stappen. 
Hiervoor moeten ze ook onderling samenwerken in het bijzonder met de omliggende lidstaten en waar mogelijk 
gebruik maken van regionale zeeconventies zoals bv. het OSPAR Verdrag. In 2010 heeft de EC criteria en 11 
methodologische standaarden (Descriptoren) voor een goede milieutoestand (GMT of Good Environmental Status, 
GES) uitgebracht voor gebruik door de lidstaten: 
• D1: Biologische diversiteit 
• D2: Niet-inheemse soorten 
• D3: Commercieel geëxploiteerde soorten (vissen, schaal- en schelpdieren)  
• D4: Mariene voedselketens 
• D5: Verrijking door nutriënten (meststoffen) – eutrofiëring 
• D6: Integriteit van de zeebodem  
• D7: Hydrografische eigenschappen (stromingen, zoutgehalte, temperatuur… van het zeewater) 
• D8: Verontreiniging 
• D9: Voedselveiligheid  
• D10: Zwerfvuil op zee  
• D11: Onderwatergeluid 

Van de lidstaten werd in 2012 een beschrijving en beoordeling verwacht van de op dat moment heersende 
milieutoestand (initiële beoordeling), met inbegrip van het milieu impact van menselijke activiteiten en socio-
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economische analyse. Bovendien werd eveneens de GMT bepaald die men wil verwezenlijken en werden de 
milieudoelen vastgelegd met de bijhorende indicatoren. In 2014 werden monitoringsprogramma’s opgemaakt voor 
alle mariene wateren die vanaf januari 2015 operationeel dienden te zijn. In 2018 ging vervolgens de tweede cyclus 
van de KRMS van start, met een update van de initiële beoordeling. Een herziening van het monitoringsprogramma 
werd gepubliceerd in 202010 (Belgische Staat, 2020). In 2016 werd ten slotte een maatregelenprogramma voor het 
behalen van de GMT geïmplementeerd welke eveneens recent herzien werd, na publieke consultatie11 (Belgische 
Staat, 2022b).  

Deze kaderrichtlijn werd omgezet in Belgische wetgeving met het KB van 23 juni 2010 betreffende de mariene 
strategie voor de Belgische zeegebieden. 

In voorliggend MER zal afgetoetst worden of het behalen van de goede milieutoestand en milieudoelen (zoals 
gerapporteerd door FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu aan de Europese 
Commissie op 15/10/2012) door het geplande project al dan niet in het gedrang komen. 

 

10 Belgische Staat (2020). Actualisatie van het monitoringsprogramma voor de Belgische mariene wateren. Kaderrichtlijn Mariene 
Strategie – Art. 11. BMM, Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, DG 
Leefmilieu, Brussel, België: 65 pp. 
11 Belgische Staat, 2022c. Actualisatie maatregelenprogramma voor de Belgische mariene wateren. Natura 2000 en Kaderrichtlijn 
Mariene Strategie – Art 13. Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Brussel, 
België, 72 pp. 
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5 BESCHRIJVING EN BEOORDELING VAN DE 
MILIEUEFFECTEN PER DISCIPLINE 

Het projectgebied voor de beschrijving van de referentiesituatie wordt weergegeven op de onderstaande figuur. Het 
projectgebied is gelegen op 600 meter ten noorden van de oostelijke havendam en circa 1100 meter voor het strand. 
In de beschrijving per discipline wordt eerst het ruimere gebied voor Oostende beschreven, waarna in detail een 
beschrijving wordt gegeven van het projectgebied. 

Het studiegebied verwijst naar het gebied waarbinnen er zich verstoring kan voordoen ten gevolge van de 
aanwezigheid van de drijvende PV-installatie en zeekabel en testopstellingen, en kan in die zin ruimere dimensies 
aannemen dan het projectgebied, afhankelijk van de beschouwde effectgroep. 

 
Figuur 5-1 Projectgebied voor beschrijving van de referentiesituatie 

 

De effectbeoordeling van de verschillende disciplines gebeurt op basis van de toestand van het gebied in de huidige 
situatie. In de huidige situatie is er een afgebakende testzone aanwezig rond het maritiem onderzoeks- en 
innovatieplatform.  

Gezien de problemen om bepaalde effecten goed kwantitatief te kunnen beschrijven, is gekozen voor een semi-
kwantitatieve aanpak. Hierbij worden de effecten beschreven in relatie tot hun grootte, hun reikwijdte (omvang) en 
hun tijdelijk of permanent karakter. De beschreven effecten worden in de vorm van een relatieve plusmin-beoordeling 
weergegeven. 
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Volgende definities zijn van toepassing: 

Symbool Omschrijving Beschrijving 

+++ Significant positief effect 

Meetbaar positief effect, van grote 

omvang (BNZ12), tijdelijk of permanent 

karakter 

++ Matig positief effect 

Meetbaar positief effect, van beperkte 

omvang (projectgebied), tijdelijk of 

permanent karakter 

+ Gering positief effect 

Meetbaar klein positief effect, van 

beperkte omvang (projectgebied), steeds 

tijdelijk karakter 

0 (Vrijwel) geen effect Onmeetbaar effect of niet relevant 

- Gering negatief effect 

Meetbaar klein negatief effect, van 

beperkte omvang (projectgebied), steeds 

tijdelijk karakter 

-- Matig negatief effect 

Meetbaar negatief effect, van beperkte 

omvang (projectgebied), tijdelijk of 

permanent karakter 

--- Significant negatief effect 

Meetbaar negatief effect, van grote 

omvang (BNZ), tijdelijk of permanent 

karakter 

 

Bij elke discipline wordt aangegeven welke de leemten in de kennis zijn en welke milderende (effectbeperkende) 
maatregelen mogelijk zijn.  

5.1 Bodem 

5.1.1 Methodologie 

De referentiesituatie van de zeebodem wordt in eerste instantie beschreven met specifieke gegevens voor het 
projectgebied (BNZ). Dan worden de autonome ontwikkelingen van het projectgebied kort beschreven, alsook de 
impact van klimaatsverandering. 

Vervolgens worden de mogelijke effecten van de aanwezigheid van de drijvende PV-installatie besproken en 
beoordeeld, met erosie als belangrijkste. 

Ten slotte worden mogelijke milderende maatregelen geformuleerd, en wordt een overzicht gegeven van bestaande 
leemten in de kennis en aangewezen monitoring. 

In het kader van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie is beschrijvend element D6 (Integriteit van de zeebodem) 
relevant met betrekking tot de discipline ‘Bodem’. De specifieke milieudoelen voor deze descriptor gedefinieerd door 
de Belgische Staat die relevant voor dit project, zijn gerelateerd aan sedimenttransportprocessen en aan biologische 
factoren. Daarom wordt de impact van het platform en testopstellingen op deze milieudoelen besproken binnen de 
disciplines ‘Water’ en ‘Fauna en Flora’. 

 

12 Belgische Deel van de Noordzee 
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5.1.2 Referentiesituatie 

5.1.2.1 Bathymetrie 

De algemene bathymetrie van het Belgische deel van de Noordzee wordt weergegeven in onderstaande figuur. De 
diepte dicht bij de kust is doorgaans gering en neemt vervolgens geleidelijk toe tot ongeveer 45 m in volle zee op 
een afstand van meer dan 30 km van de kust. 

  
Figuur 5-2 De bathymetrie van het BNZ (in meter onder GLLWS) (Van Lancker et al., 2007). 

 

Het projectgebied is gelegen voor de kust van Oostende. De waterdiepte in het projectgebied varieert tussen de 5 
en de 10 meter tot een afstand van 5 kilometer uit de kust. Plaatselijk komen zandbanken voor waarvan de kruin op 
2 tot 5 meter diepte gelegen is (dit is niet het geval in de onmiddellijke omgeving van het platform).  Op de locatie 
van de drijvende PV-installatie bedraagt de diepte 9,85 m (MSWL). De diepte neemt af vanaf de locatie van de 
drijvende PV-installatie tot de laagwaterlijn.  
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5.1.2.2 Geologie 

Voor een beschrijving van het Tertiair en het Quartair van het Belgische deel van de Noordzee wordt verwezen naar 
De Batist & Henriet (1995) en Le Bot et al. (2003). Op de onderstaande figuur wordt het afgedekte tertiaire substraat 
in het Belgische deel van de Noordzee weergegeven. Het tertiair substraat van het westelijk deel van het BNZ (en 
ter hoogte van het studiegebied) is de Formatie van Kortrijk (Y) bestaande uit Ieperse klei. 

 
Figuur 5-3 De Paleogene afzettingen die voorkomen onder de niet-geconsolideerde Quartaire afzettingen (Le Bot et al., 2003) 

 

De tertiaire formatie wordt afgedekt met een dikke laag quartaire sedimenten. De dikte hiervan bedraagt circa 20 
meter ter hoogte van de kust tot circa 30 meter ter hoogte van de Vlaamse Banken (De Maeyer et al. 1985, Le Bot 
2005). Voor wat betreft de sedimentologische samenstelling bestaan deze quartaire deklagen hoofdzakelijk uit zand 
met lokaal bijmenging van klei, grind of schelpenbanken. 
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5.1.2.3 Sedimentologie 

De referentietoestand van de bodemaspecten van het projectgebied gebeurt op basis van basisinformatie in 
beschikbare kaarten van de BMM (Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee). 

In de literatuur circuleren verschillende korrelgrootte-fracties en bijhorende afmetingen. Voor deze studie wordt voor 
de fracties vanaf grind de volgende indeling gehanteerd (Udden-Wentworth schaal):  
• Klei : < 0,002 mm  
• Silt: 0,002 – 0,063 mm  
• Zeer fijn zand: 0,063 – 0,125 mm  
• Fijn zand: 0,125 – 0,250 mm Middelmatig zand: 0,250 – 0,500 mm  
• Grof zand: 0,500 – 2,000 mm  
• Grindfractie: > 2,000 mm  

Slib wordt gedefinieerd als een sediment met een korrelgrootte < 63 µm en bestaat uit minerale en organische stoffen. 
De term silt slaat zuiver op de korrelgroottefractie 0,002 – 0,063 mm. 

De bodems van de kustzone voor Oostende bestaan uit fijn zand met een laag slibgehalte. Ter illustratie: op 1 km 
ten noorden van de haven werd fijn zand aangetroffen met een mediane korrelgrootte van 200 µm (Van Lancker 
2009). De korrelgrootte neemt toe met de afstand tot de kust. Voor de kust van Oostende komt een zone met een 
hoog slibgehalte voor (25-50 % slib, in suspensie of op de bodem). De bodems bestaan hierbij uit slibhoudend zand, 
zie onderstaande figuur. 

 
Figuur 5-4 Mediane korrelgrootte voor de kust ter hoogte van Oostende. Op circa 1 kilometer voor de kust bedraagt de waarde 
circa 200 µm (Van Lancker 2009). 
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Figuur 5-5 Slibgehaltes voor de kust ter hoogte van Oostende. Op circa 1 kilometer voor de kust zijn de slibgehaltes zeer laag. 
Verder uit de kust is een slibrijk gebied zichtbaar (Van Lancker 2009). 

5.1.2.4 Landschappen in het Belgisch deel van de Noordzee 

Door Verfaillie et al. (2009) werd het Belgisch deel van de Noordzee in acht verschillende mariene zones opgedeeld, 
aan de hand van gegevenssets van sedimentologie, de samenstelling van het substraat (grind, zand, klei of slib), de 
richting van de glooiing van de bathymetrie, de ruwheid van de bodem, de schuifspanning op de bodem, de maximale 
stromingssnelheid, de chlorofyl a concentratie en de concentratie van deeltjes in suspensie. Deze acht zones worden 
als volgt omschreven: 
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Figuur 5-6 Opdeling van de zeebodem in 8 onderscheiden zones. Zone 1 (geel) ondiepe, troebele zone met klei en slib; Zone 2 
(lichtgroen) ondiepe, licht troebele zone met fijn zand; Zone 3 (donkergroen) hellingen ondiepe zandbanken met iets grovere 
korrel zand; Zones 4 (lichtbruin) en 5 (donkerbruin) zand met middelgrote korrel t.h.v. diepe terrassen en de voet van hellingen 
van diepere zandbanken; Zones 6 (lichtblauw) en 7 (donkerblauw) pieken en bovenste deel van hellingen van diepe zandbanken; 
Zone 8 (lichtgrijs) grind en schelpfragmenten. Belangrijke patronen van de originele abiotische variabelen zijn duidelijk zichtbaar 
op de kaart: bv. hoog % klei en slib in zone 1; afwisseling van zandbanken en vlaktes/depressies in zones 2, 3, 4, 5, 6 en 7; kleine 
vlekken van grind en schelpfragmenten in zone 8 (Verfaillie et al., 2009). 

 

Het projectgebied is gelegen in Zone 1: ondiepe, troebele zone met klei en slib en Zone 2: ondiepe, licht troebele 
zone met fijn zand. 

5.1.2.5 Stroming 

In het Belgische deel van de Noordzee is er een sterke halfdaagse getijwerking, waarbij stroomsnelheden gehaald 
worden van 1 m/s of meer (Otto et al. 1990). In Oostende bedraagt het getij gemiddeld 2 meter per seconde. De 
getijden worden sterk bepaald door de 14-daagse getijdencyclus van springtij en doodtij. Dit is de referentiesituatie 
voor de bouw van de drijvende PV-installatie en zeekabel. 
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5.1.3 Autonome ontwikkeling 

5.1.3.1 Bathymetrie 

De stabiliteit van de zandbanken en bodemstructuur in het projectgebied is over het algemeen groot. De bathymetrie 
werd over het algemeen niet gewijzigd gedurende de laatste decennia. Voor de autonome ontwikkeling kan dus 
aangenomen worden dat de huidige toestand in de toekomst niet noemenswaardig wijzigt.  

5.1.3.2 Klimaatsverandering  

Door de klimaatsverandering zullen veranderingen optreden in de stromingskarakteristieken en in de morfologie van 
het Belgisch deel van de Noordzee (BNZ). Naast veranderingen in de algemene gemiddelde waarden van 
bijvoorbeeld zeespiegel, temperatuur, etc., wordt er een toename verwacht in de extreme klimaatgebeurtenissen. Zo 
zal een toename van extreme stormen zeer zeker een invloed hebben op de sedimentdynamiek aangezien 
sedimenttransport in grote mate plaatsvindt tijdens extreme hydraulische condities. 

5.1.4 Effectbespreking 

5.1.4.1 Erosie 

Ten opzichte van de oorspronkelijke toestand zullen erosieputten ontstaan omheen de verankeringspunten van de 
drijvende PV-installatie, rond de onderzeese connector (bij keuze voor optie 1), rond de buispaal (bij keuze voor optie 
2). Er wordt verwacht dat de putten een diameter zullen hebben die driemaal de diameter van de structuren hebben 
en 1,5 meter diep zijn. Bij de verankeringspunten zullen deze vermoedelijk niet tot deze maximale waarde uitgroeien, 
gelet op de beperkte duurtijd van het project (max. 1,5 jaar). Bij optie 2 (buispaalconnector) kan de erosieput wel 
uitgroeien tot deze maximale waarden, gelet op de gewenste langere gebruiksduur (tot 2034). 

Optie 1 – onderzeese connector is klein in omvang en er worden daar weinig effecten verwacht. 

De evenwichtsdiepte bedraagt hierbij theoretisch 2,7 tot 3,6 meter (BMM 2004). Op basis van vaststellingen door 
monitoring van de erosieput rond het MIOP blijkt dat deze minder diep geërodeerd wordt in de praktijk (1,2-1,4 
meter)13. Er wordt aangenomen dat de evenwichtsdiepte bereikt wordt na ongeveer 3 jaar. Voor de 
verankeringspunten van de drijvende PV-installatie geldt dus dat deze installatie na 1 jaar testen verwijderd wordt, 
waardoor de evenwichtsdiepte nog niet bereikt zal zijn.  

Het effect op de bathymetrie is zeer beperkt en lokaal (vrijwel geen effect ten opzichte van oorspronkelijke toestand, 
0). In dit opzicht wordt verwezen naar de observaties van de lokale bathymetrie rond het MIOP, waar zeer beperkte 
impacten opgemerkt worden. Dezelfde effecten zijn redelijkerwijze ook te verwachten in dit project. 

Indien uit de monitoring van de zeebodem rondom de buispaal (optie 2) of onderzeese connector (optie 1) blijkt dat 
de stabiliteit ervan in het gedrang komt door het ontstaan van te diepe erosiekuilen, zal erosiebescherming dienen 
aangebracht te worden.  

5.1.4.2 Impact op de Goede Milieutoestand en Milieudoelen (KRMS) 

In het kader van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie 2008/56/EG (KRMS) werden in juli 2012 door de Belgische Staat 
de kenmerken van de Goede Milieutoestand (GMT) en de milieudoelen gedefinieerd, op basis van de elf kwalitatief 
beschrijvende elementen uit Bijlage I van de KRMS. Deze werden herzien in 2018 (Belgische Staat, 2018b). In 
voorliggend hoofdstuk wordt de mogelijke impact besproken van het project in het BNZ op de GMT en milieudoelen 
voor het beschrijvend element D6 (Zeebodemintegriteit). Andere beschrijvende elementen met een link naar de 
discipline ‘Bodem’, zijn D7 (Hydrografische omstandigheden), D8 (Contaminanten), welke besproken worden binnen 
de discipline ‘Water’. 

 

13 Informatie monitoring MIOP door POM (2022) 
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Goede Milieutoestand en relevante milieudoelen 

GMT volgens de Kaderrichtlijn Mariene Strategie – De Kaderrichtlijn Mariene Strategie definieert de Goede 
Milieutoestand van beschrijvend element D6 als volgt:  

• D6: De integriteit van de zeebodem is zodanig dat de structuur en de functies van de ecosystemen gewaarborgd 

zijn en dat met name benthische ecosystemen niet onevenredig worden aangetast. 

 

GMT in Belgische mariene wateren – De Goede Milieutoestand in Belgische mariene wateren wordt bereikt 
wanneer (Belgische Staat, 2012b; 2018b): 

• D6: Zeebodemintegriteit: 

• C1: Permanente wijzigingen van de zeebodem (km² of % t.o.v. natuurlijke omvang van het habitat) ten gevolge 

van de verschillende menselijke activiteiten (met inbegrip van permanente wijzigingen van het natuurlijke 

zeebodemsubstraat of de natuurlijke zeebodemmorfologie door fysieke herstructurering, 

infrastructuurontwikkeling en verlies van substraat door de winning van grondstoffen van de zeebodem). 

Onder fysiek verlies wordt een permanente wijziging van de zeebodem verstaan die een periode van twee 

verslagcycli (twaalf jaar) of langer heeft geduurd of naar verwachting zo lang zal duren. De beoordeling omvat 

kwantificatie van het verloren gegaan gebied ten opzichte van de totale natuurlijke omvang van alle benthische 

habitats in het te beoordelen gebied (bv. door de omvang van de antropogene wijziging); 

• C2: Fysieke verstoringen (km² of % t.o.v. natuurlijke omvang van het habitat) door de verschillende menselijke 

activiteiten (zoals visserij door bodemberoering) die een verandering van de zeebodem teweegbrengen, maar 

waarvan de zeebodem kan herstellen als de activiteiten waardoor de verstoringen worden veroorzaakt, 

worden beëindigd; 

• C3: De ruimtelijke omvang van elk habitattype (km² of % t.o.v. natuurlijke omvang van het habitat) dat schade 

is berokkend, door wijziging van de biotische en abiotische structuur en de functies ervan (bv. door wijzigingen 

van de soortensamenstelling en hun relatieve dichtheid, het niet-voorkomen van bijzonder gevoelige of 

kwetsbare soorten of soorten die een essentiële functie hebben, de groottesamenstelling van soorten), door 

fysieke verstoringen; 

• C4: De omvang van het verlies van het habitattype, als gevolg van antropogene belastingen, is niet groter dan 

een vastgesteld deel van de natuurlijke omvang van het habitattype in het te beoordelen gebied; 

• C5: De omvang van de schadelijke effecten van antropogene belastingen op de toestand van het habitattype, 

met inbegrip van wijziging van de biotische en abiotische structuur en de functies ervan (bv. de kenmerkende 

soortensamenstelling ervan en hun relatieve dichtheid, het niet-voorkomen van bijzonder gevoelige of 

kwetsbare soorten of soorten die een essentiële functie hebben, de groottesamenstelling van soorten), is niet 

groter dan een vastgesteld deel van de natuurlijke omvang van het habitattype in het te beoordelen gebied. 

 

Relevante milieudoelen – de milieudoelen, gerelateerd aan descriptor D6, die relevant worden geacht in het kader 
van de mariene aggregaatextractie zijn hieronder opgelijst. Voor een opsomming van alle milieudoelen en 
gerelateerde indicatoren met betrekking tot descriptor D6, wordt verwezen naar het rapport van de Belgische Staat 
(2018c). 

• D6.2: Het ruimtelijke bereik en de spreiding van de EUNIS habitats van niveau 3 (zanderige modder tot modder, 

modderig zand tot zand en grindhoudend sediment), evenals dat van grindbedden schommelen – in verhouding 

tot de referentiestatus zoals beschreven in de Initiële beoordeling – binnen een marge die zich beperkt tot de 

accuraatheid van de huidige distributiemappen. 

• D6.3: Binnen in de grindbedden te definiëren testzones mag de verhouding van de oppervlakken met harde 

substraten (meer bepaald de oppervlakken die gekoloniseerd worden door epifauna van hard substraat) ten 

opzichte van de oppervlakken met zacht sediment (meer bepaald oppervlakken bovenop het hard substraat en 

die de ontwikkeling van de substraatfauna verhinderen) geen negatieve trend vertonen. 

• D6.4: De Ecologische kwaliteitscoëfficiënt zoals bepaald door BEQI (Benthic Ecosystem Quality Indicator), een 

indicator voor de structuur en de kwaliteit van het benthische ecosysteem, hanteert voor elk van de habitattypes 

een minimumwaarde van 0,60 (Beschikking 2008/915/EG van de Commissie). 

• D6.5: Positieve trend in de gemiddelde dichtheid van de volwassen exemplaren (of frequentie van voorkomen) 

van minimaal één soort binnen de langlevende en/of zich traag voortplantende soorten en de belangrijkste 

structurerende benthische soortsgroepen in modder tot modderhoudend zand en zuiver fijn tot grindhoudend 

zand. 

• D6.6: Het bioturbatie potentieel (BPc), een indicator voor het functioneren van het benthische ecosysteem, 

hanteert voor het Abra alba habitat type in het najaar een minimumwaarde van 0,60 (zoals bepaald via BEQI-

procedure). 
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• D6.7: Positieve trend in de mediane lichaamsgrootte van de grotere benthische soorten Buccinum undatum en 

Majidae spp. 

• D6.8: Positieve trend in frequentie van voorkomen of mediane dichtheid van de volwassenen of volgroeide 

kolonies van minimaal de helft van de belangrijkste en langlevende soorten Ostrea edulis, Mytilus edulis, 

Buccinum undatum, Alcyonium digitatum, opgerichte sponsen (zoals Haliclona oculata) en opgerichte Bryozoa 

(zoals Alcyonidium spp. en Flustra foliacea). 

• D6.9: Geen afname of positieve trend van de soortenrijkdom binnen de taxa die typisch geassocieerd zijn met 

harde substraten. 

• D6.10: Toename van Pomatoceros triqueter clusters en Sabellaria spinulosa riffen. 

Impact op de Goede Milieutoestand en milieudoelen 

Het beschrijvend element binnen de Goede Milieutoestand met betrekking tot de zeebodemintegriteit ‘Fysische 
verstoring en verlies van de zeebodem’ (D6) wordt hier kort uitgelicht in het kader van het project.  

Fysisch verlies wordt gedefinieerd als een permanente verandering van de zeebodem gedurende twee cycli (12 jaar) 
of meer (Walmsley et al., 2017). Daarentegen is fysische verstoring een verandering in de zeebodem die kan worden 
hersteld als de activiteit die verantwoordelijk is voor dergelijke fysische drukken ophoudt te bestaan. Beiden werden 
op schaal van het BNZ gekarteerd in de ‘Actualisatie van de initiële beoordeling van de Belgische mariene wateren’ 
(KRMS; Belgische Staat, 2018a). Hierbij worden voornamelijk veranderingen in de ruimtelijke verspreiding van de 
grootschalige sedimenttypes opgevolgd langsheen transecten en in deelgebieden. 

Voor de periode 2011–2016 werd per type activiteit (bv. visserij, aggregaatextractie, aanleg kabels en pijpleidingen) 
berekend wat de impact op beschrijvend element D6 is (percentuele aandeel oppervlakte in relatie tot de totale 
oppervlakte – 3454 km² – van het BNZ) om op die manier een trendevaluatie te geven. Uit de resultaten (zie 
document ‘Actualisatie van de initiële beoordeling van de Belgische mariene wateren’; Belgische Staat, 2018a) blijkt 
dat fysische verstoring door extractieactiviteiten het grootste aandeel van alle menselijke activiteiten omvat, met een 
verstoorde oppervlakte die varieert tussen 67 en 93 km² over de jaren 2011-2016 (met een uitschieter in 2013). Dit 
komt overeen met een procentueel aandeel van 1,9 – 2,7% van het BNZ, wat relatief beperkt is op schaal van het 
hele BNZ. 

De implementatie van het nieuwe referentievlak vanaf 2021 zal bovendien inhouden dat de zeebodemintegriteit 
zoveel mogelijk wordt behouden, gezien er wordt voorzien in een duurzame exploitatie van de getijdenbanken (zie 
eerder; FOD Economie, 2017, 2019). Gezien er bij geen van de voorgestelde uitvoeringsalternatieven binnen 
voorliggend MER sprake is van een overschrijding van de te ontginnen volumes ten opzichte van dit nieuwe 
referentievlak, wordt het effect op D6 Zeebodemintegriteit beperkt geacht. 

Gebaseerd op deze resultaten, en zoals besproken in vorige paragrafen, geeft het project geen aanleiding tot een 
fysische verstoring van de zeebodem in het BNZ. De impact blijft beperkt tot enkele tientallen vierkante meter. Er 
wordt dus geen impact verwacht op de Goede Milieutoestand met betrekking tot het beschrijvend element 
‘Zeebodemintegriteit’ (D6), welke als verwaarloosbaar wordt beoordeeld.  

5.1.4.3 Samenvatting bespreking en beoordeling effecten op bodem 

Het effect van de installatie van de drijvende PV-installatie, inclusief verankeringen, en buispaal (bij optie 2), of 
onderzeese connector (bij optie 1) wordt beoordeeld als verwaarloosbaar ((vrijwel) geen effect, 0) beoordeeld ten 
opzichte van de referentiesituatie. 

Na de gebruiksperiode van 1 jaar wordt de drijvende PV-installatie, inclusief verankeringen verwijderd en wordt het 

gebied in de oorspronkelijke toestand hersteld. 

De onderzeese kabel inclusief onderzeese connector (optie 1) of buispaal connector (optie 2) blijft behouden en heeft 

een langere duurtijd tot 2034. 
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In onderstaande tabel worden de effecten op bodem samengevat. Volgende definities zijn van toepassing: significant 

positief (+++), matig positief (++), gering positief (+), (vrijwel) geen effect (0), gering negatief (-), matig negatief (--), 

significant negatief (---). 

Effecten op bodem Beoordeling t.o.v. referentietoestand 

Wijzigingen bathymetrie zeebodem door verankeringspunten, 

onderzeese connector (optie 1) of buispaalconnector (optie 2) 
0 

5.1.5 Leemten in de kennis 

Er zijn geen leemten in de kennis. 

5.1.6 Mitigerende maatregelen 

Gezien er geen significant negatieve effecten verwacht worden, is er geen noodzaak tot het definiëren van 
mitigerende maatregelen. 

Indien uit monitoring van de erosiekuilen blijkt dat de stabiliteit van de buispaal (optie 2) of onderzeese connector 
(optie 1) in het gedrang komt, dient erosiebescherming aangebracht te worden.  

5.1.7 Monitoring 

De evolutie van de erosiekuilen dient opgevolgd te worden om de stabiliteit van de palen te kunnen verzekeren. 

5.2 Water 

5.2.1 Methodologie 

De referentiesituatie voor de discipline ‘Water’ wordt beschreven aan de hand van volgende aspecten: hydrografie, 
hydrodynamica, natuurlijk sedimenttransport, turbiditeit, zwevende stof, temperatuur, saliniteit en chemische 
karakterisering van het zeewater. In het volgende hoofdstuk wordt de autonome ontwikkeling van de waterkwaliteit 
besproken en de impact van klimaatsverandering.  

Vervolgens worden de mogelijke effecten van het platform besproken: 
• Verhoging van de turbiditeit; 
• Impact op waterkwaliteit.  

In een afzonderlijke paragraaf wordt de impact van het project op de milieudoelen en het behalen van de Goede 
Milieutoestand in het kader van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie besproken.  

Ten slotte worden mogelijke milderende maatregelen geformuleerd, en word een overzicht gegeven van bestaande 
leemten in de kennis en aangewezen monitoring. 
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5.2.2 Referentiesituatie 

5.2.2.1 Hydrografie 

Het water in de Noordzee bestaat voornamelijk uit een mix van Noord-Atlantisch water met een relatief hoge saliniteit 
en zoet water afkomstig van de rivieren (gedomineerd door de Rijn en de Schelde) die in de Zuidelijke Noordzee 
uitmonden. De atmosfeer is via het neerslagoverschot ook een zoetwaterbron. 

De temperatuur en saliniteit van het zeewater worden sterk beïnvloed door warmte-uitwisseling met de atmosfeer, 
verdamping en plaatselijke instroom van zoet water. De stromingen in de Noordzee zorgen voor een intern transport 
van warmte en saliniteit. 

In het projectgebied is de saliniteit lager door instroom van zoet water (o.a. ook via de havengeul waarlangs water 
uit het binnenland geloosd wordt). Gemiddeld is de zeewatertemperatuur nabij de kust (zoals het geval is voor het 
projectgebied) iets hoger dan op volle zee. 

5.2.2.2 Hydrodynamica 

Getij 

De getijdenwerking is het resultaat van de gravitatiekrachten van zon en maan op de grote watermassa’s. In het 
geval van de Noordzee is dit de Atlantische Oceaan. Het getijverschil in het BNZ kan variëren tussen 3 m tijdens 
doodtij tot meer dan 4,5 m tijdens springtij (Belgische Staat 2012a, 2018a). De getijdenstromingen zijn er intens, 
vaak meer dan 1 m/s en ze verlopen ter hoogte van het projectgebied vooral parallel aan de kust. 

Golfhoogten 

De windgolven worden beschreven in termen van karakteristieke golfhoogtes en karakteristieke golfperiodes. De 
hoogste golven in de Noordzee vindt men terug bij noord tot noordwestelijke wind. De golfhoogte is het verschil in 
hoogte tussen een golfkam en het daaropvolgende golfdal. De golfhoogtes zijn sterk afhankelijk van de 
bodemmorfologie. De golfperiode is het verschil in tijd tussen twee opeenvolgende tijdstippen waarop de gemiddelde 
golfhoogte wordt bereikt. De gemiddelde golfperiode ligt meestal tussen 3 en 6 seconden (Di Marcantonio et al. 2007, 
Verwaest 2008). Ook in Verwaest (2008), werden golfhoogten van 2 m opgetekend voor de Westhinder, bij een ZW, 
N en NO windrichting. Golfhoogten van 3 of 4 m zijn als meer extreem te beschouwen ter hoogte van de Westhinder 
(Verwaest 2008; Van den Eynde et al., 2019b). Maximale golfhoogtes (retourperiode 50 jaar) bedragen ongeveer 12 
m, overeenkomend met een golfperiode van ongeveer 12 seconden (OSPAR, 2000). Ter hoogte van de 
Hinderbanken bedraagt de golfhoogte circa 1 meter gedurende 44% van de tijd (Van den Eynde et al., 2019b).  

Stroming 

De stroming van het Noordzeewater wordt enerzijds veroorzaakt door de getijdenwerking (dominerende component), 
anderzijds door windeffecten of eventueel densiteitsverschillen. De oscillerende werking van het getij veroorzaakt 
een netto residuele stroming die de helft van de waterstroming in de Noordzee voor zijn rekening neemt. De meest 
extreme situaties (grote stroomsnelheden en extreme waterniveaus) ontstaan wanneer een storm samenvalt met 
een springtij. 

De stroming komt, gedreven door de getijdenwerking en overheersende winden, in de Belgische wateren 
hoofdzakelijk uit het ZW tot WZW. De halfdaagse schommeling van de getijdenstromingen zorgt echter ook voor een 
beduidende stijging van de horizontale dispersie van de watermassa’s (Lacroix et al., 2004). Aangezien de 
horizontale stromingen ondiep zijn en doorgaans geen verticale stratificatie vertonen, blijft de verticale variatie 
beperkt tot de laag die aan de bodem grenst, dit zowel naar richting als naar intensiteit. De verticale stromingen in 
de Belgische kustwateren zijn doorgaans zwak en hangen af van de bathymetrische kenmerken (FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu – DG Leefmilieu, 2010). 

De gemiddelde (oppervlakkige) watersnelheid ter hoogte van het projectgebied bedraagt ongeveer 0,30-0,40 m/s 
(zie Figuur 5-7; Van den Eynde et al., 2011). De optredende snelheden bevinden zich grotendeels in het spectrum 
tussen 0,15 en 0,95 m/s. Maximale stromingssnelheden tot ongeveer 1,1 m/s werden opgetekend bij een springtij-
cyclus bij kalme weersomstandigheden (IMDC, 2010). Ook in Van den Eynde et al. (2019b) worden stroomsnelheden 
van meer dan 1 m/s vermeld. 
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Figuur 5-7 Gemiddelde stroomsnelheid in het BNZ, gebaseerd op simulaties met het OPTOS-BCZ model. Bron: CLIMAR (Van 
den Eynde et al., 2011). 

De onderstaande figuur geeft de gemodelleerde stromingssnelheden bij vloed weer volgens het HR Wallingford 
stromingsmodel van de Noordzee (PMSS 2010). 

 
Figuur 5-8 Stromingssnelheden bij vloed volgens het HR Wallingford stromingsmodel van de Noordzee (PMSS 2010) 
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In het kader van klimaatverandering blijkt dat de maximale eb en vloedsnelheden voor een gemiddeld springtij langs 
de Vlaamse kust niet significant zullen toenemen (Di Marcantonio et al., 2019; Jansen & van Bemmelen, 2018). 
Tijdens storm kan de snelheid toenemen, maar dit is sterk afhankelijk van de windrichting en windsnelheid. Er is ook 
tijdens storm geen significante toename ten gevolge van zeespiegelstijging. 

5.2.2.3 Natuurlijk sedimenttransport 

Vanuit de vastgestelde lange termijnstabiliteit van de getijdenbanken op het BNZ werd in het verleden aangenomen 
dat er een aanzienlijke hoeveelheid zand aangevoerd wordt vanuit het Nauw van Calais. Na periodes van erosie 
door storm of zandextractie zou dan een proces van regeneratie optreden tijdens perioden van kalm weer, waarbij 
materiaal langsheen de flanken terug de zandbank op wordt getransporteerd (Van Lancker et al. 2010).  

De laatste jaren is echter door voortschrijdend inzicht een groter onderscheid gemaakt tussen de sedimentbalans 
van fijner materiaal en van zand. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen niet-cohesief (dat niet aan elkaar kleeft) 
en cohesief materiaal (korrels die wel aan elkaar kleven). Het niet-cohesieve materiaal is het fijn tot grof zand, met 
een korrelgrootte tussen 63 µm en 2 mm, en het grind, met een korrelgrootte groter dan 2 mm. Onder de invloed van 
de waterstromingen en de golven zullen deze sedimenten verplaatst worden. Het zand en grind zal hierbij vooral als 
‘bodemtransport’ worden verplaatst en zal over de bodem rollen. Het cohesief materiaal is het fijnere materiaal, het 
slib en de kleideeltjes, met een korrelgrootte kleiner dan 63 µm. Het fijnere slib zal door de sterke stromingen 
opwervelen en in de waterkolom terechtkomen, waar het verder verplaatst wordt. Van zodra de wrijving van het water 
met de zeebodem (de bodemspanning) opnieuw onder een bepaalde waarde zakt, zal het materiaal in suspensie 
opnieuw neerslaan op de bodem (hoofdzakelijk in de navigatiegeulen en havens). Bovendien zullen deze kleine 
deeltjes aan elkaar kunnen plakken en zo veel grotere vlokken vormen. Afhankelijk van onder andere de stromingen, 
de hoeveelheid biologisch materiaal in het water en de turbulentie kunnen deze vlokken groeien of terug afgebroken 
worden (www.naturalsciences.be, Van Lancker et al. 2012). 

Voor het slib wordt aangenomen dat er ongeveer 20 miljoen ton droge stof per jaar naar het BNZ wordt 
getransporteerd door het Nauw van Calais (Van Lancker et al., 2007). Een groot deel van dit suspensiemateriaal 
verlaat het BNZ opnieuw naar het noordoosten. Dit noordoostelijk gericht transport wordt ook bevestigd in Van 
Lancker et al. (2018b). 

5.2.2.4 Turbiditeit en zwevende stof 

De turbiditeit of helderheid van het zeewater wordt bepaald door de hoeveelheid zwevend (in suspensie) materiaal 
in het water. De lichtinval is sterk gecorreleerd met de hoeveelheid zwevend materiaal en fytoplankton in de 
waterkolom. Zo is er bijvoorbeeld ter hoogte van de riviermondingen een hoge turbiditeit waar te nemen. Op die 
plaatsen komen hoge planktonconcentraties voor en is er een resuspensie van bodempartikels. Ook ter hoogte van 
de Vlaamse kust komt een zone van circa 5 km voor die gekenmerkt wordt door een hoog suspensiegehalte. Het 
projectgebied is in deze zone gelegen (zie onderstaande figuur). De stromingen en de import van fijn materiaal via 
het Nauw van Calais zijn verantwoordelijk voor de turbiditeit voor onze kust. Dergelijke stagnatie voor de kust is het 
gevolg van een lager NO residueel transport en de ondiepte voor de kust. 
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Figuur 5-9 Diepte gecorrigeerde concentratie aan suspensiemateriaal (mg/l) in de zuidelijke Noordzee, afgeleid van 370 SeaWiFS 
beelden (1997-2002) en in situ metingen (Fettweis et al. 2007) 

 

Naast de onshore-offshore gradiënt, is ook een dalende trend waarneembaar van oost naar west.  

Tijdens stormen kan de concentratie aan de kust oplopen tot meer dan 1000 mg/l. Het zand sedimenteert snel, maar 

het silt blijft enkele uren in suspensie. Diep in zee liggen de maximale concentraties eerder rond 300 mg/l maar ze 

treden slechts occasioneel op (Fettweis et al. 2005). Maximale turbiditeit treedt klassiek op met een tijdsverschil t.o.v. 

de maximale snelheid, omdat het materiaal tijd nodig heeft om zich te verspreiden over de waterkolom.  

Concentraties zijn normaliter lager in lente en zomer dan in winter en herfst, voornamelijk door de variatie van toevoer 

via de Straat van Dover, meer storm in de winter en een snellere bezinkingssnelheid van sedimentvlokken bij hogere 

temperatuur (Fettweis et al. 2005).  

Het projectgebied is gelegen in het gebied langs de kust waar een turbiditeitsmaximum optreedt. Hierbij varieert de 

concentratie van minerale en organische bestanddelen (SPM, Suspended Particulate Matter) van 100 mg/l tot enkele 

1000 mg/l. De SPM concentratie varieert met de getijden, met variaties ten gevolge van weer en klimaat. Ook de 

seizoenen beïnvloeden de SPM concentratie. Aan het wateroppervlak is de SPM concentratie ongeveer tweemaal 

zo hoog in de winter als in de zomer. Nabij de bodem is er een omgekeerde relatie met een gemiddelde SPM 

concentratie die in de zomer hoger is dan in de winter. Dit seizoensgebonden patroon wordt hoofdzakelijk bepaald 

door biologische activiteit die in de zomer hoger is dan in de winter (Fettweis et al. 2014). Er is een uitgesproken 

verticale gradiënt in SPM-concentratie, zodat de SPM-concentratie dichter tegen de bodem significant groter is dan 

deze aan de oppervlakte. Bij springtij en/of tijdens stormen kunnen zich hoog-geconcentreerde slibsuspensies 

vormen, die een SPM concentratie van enkele g/l of meer hebben (Fettweis et al. 2010). 

De turbiditeit in de Belgische kustwateren is een hoofdzakelijk natuurlijk fenomeen, met als belangrijkste bronnen de 

aanvoer van Franse rivieren, erosie van krijtrotsen in Frankrijk en erosie van Holocene sliblagen ter hoogte van 

Oostende en de Nederlandse grens (Fettweis & Van den Eynde 2003). 

Het projectgebied situeert zich in een zone met een hoge turbiditeit, dicht tegen het maximum aan.  

  



 

   

  

  MER DRIJVENDE PV-INSTALLATIE MET ZEEKABEL 

7620 mei 2022 (rev)  

5.2.2.5 Temperatuur, saliniteit en chemische karakterisering van het zeewater 

Temperatuur 

De gemiddelde watertemperatuur in het Belgische deel van de Noordzee (BNZ) bedraagt ongeveer 11 °C. Er treden 
seizoenale variaties op met een grootteorde van 8 à 9 °C ten opzichte van de gemiddelde temperatuur, waarbij in de 
eerste maanden van het jaar de grootste variaties vastgesteld worden (Figuur 5-10). De zeewatertemperatuur heeft 
een interjaarlijkse variabiliteit van 1 tot 4°C.  

Het water op het BCP is algemeen goed verticaal gemengd. De verticale temperatuurvariaties zijn meestal kleiner 
dan 0,5°C (Belgische Staat, 2012a). 

 
Figuur 5-10 Gemiddelde oppervlaktetemperatuur voor de periode 2005-2010 op het station Westhinder. Meetnet Vlaamse Banken 
(MDK Afdeling Kust) (Belgische Staat 2012a). 

 

In het kader van klimaatveranderingen wordt een gemiddelde stijging verwacht van 1,2 tot 1,7 °C tegen 2040 en 2,5 
tot 3,5 °C tegen 2100 (Van den Eynde et al., 2011). 

Saliniteit  

De saliniteit in het BNZ bedraagt ongeveer 31 – 35 PSU (OSPAR, 2000; FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu – DG Leefmilieu, 2010). Er is een lichte seizoenale variatie door de invloed van de 
riviertoevoer. Ter hoogte van het projectgebied is de gemiddelde saliniteit ongeveer 33 PSU. 

Aangezien de Belgische wateren doorgaans goed verticaal gemengd zijn, zijn de verticale saliniteitsschommelingen 
over het algemeen beperkt (< 0,2 PSU). Deze stratificatie is evenwel niet verwaarloosbaar in de pluim van de 
Rijn/Maas (tussen 1 en 4 PSU). 
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Figuur 5-11 Gemiddelde saliniteit aan het oppervlak (in PSU) over de periode 1993-2002 zoals berekend door Lacroix et al. (2004) 

 

In het kader van klimaatverandering wordt door de voorspelde toename in winterneerslag verwacht dat de saliniteit 
voor de Vlaamse kust afneemt in de winter ten opzichte van de huidige situatie. Voor de zomerneerslag zijn de 
voorspellingen minder zeker. Gezien de neerslagvoorspellingen van CLIMAR zal de saliniteit in de zomer toenemen 
(Van den Eynde et al., 2011). 

Chemische karakterisering  

Gevaarlijke stoffen – Voor een groot aantal chemische stoffen, zoals zware metalen, liggen de concentraties in 
water voor het BCP beneden de grenswaarden. Voor een aantal stoffen, zoals TBT (tributyltin) en sommige PAKs 
(polycyclische aromatische koolwaterstoffen), worden de grenswaarden in water systematisch overschreden 
(Belgische Staat 2012a, 2018a). TBT is een biocide dat in het aquatische milieu als ‘antifouling’ gebruikt wordt. Het 
gebruik van TBT is reeds geruime tijd verboden voor vaste structuren die zich volledig of gedeeltelijk onder water 
bevinden en sinds 2008 mogen deze producten op geen enkel schip meer voorkomen. 

Uit het ‘Quality Status Report 2010’ en de ‘Intermediate assessment 2017’ van OSPAR blijkt dat de concentraties 
van sommige gevaarlijke stoffen in het water van de Noord-Oostelijke Atlantische Oceaan zijn gedaald, hoewel er 
problemen blijven in veel kustgebieden. Een derde van de 26 (groepen) van chemisch gevaarlijke stoffen van 
OSPAR, zullen tegen 2020 verdwenen zijn. Volgens OSPAR er is meer inspanning nodig om de aanvoer van de 
overige prioritaire stoffen te stoppen. Ongunstige biotische effecten van het anti-fouling product tributyltin (TBT) 
worden nog steeds gevonden in 4 van de 5 OSPAR-gebieden, maar ze verminderen wel dankzij de wereldwijde ban 
(OSPAR, 2017). Persistente organische stoffen, zoals gebromeerde vlamvertragers, zijn overal verspreid en 
stapelen zich op in het mariene leven (OSPAR 2010). 

Bunkerolie en smeerolie zijn de belangrijkste bronnen van olievervuiling in de Noordzee.  

Nutriënten (N, P, Si) – Nutriënten spelen een heel belangrijke rol in aquatische ecosystemen omdat ze aan de basis 
liggen van de primaire productiviteit. De zones die sterk beïnvloed zijn door menselijke activiteiten worden 
gekenmerkt door hoge nutriëntenconcentraties en afwijkende nutriëntenratio’s. Uit de Actualisatie van de initiële 
beoordeling van de Belgische mariene wateren (Belgische Staat, 2018a) blijkt dat voor 30% van de Belgische 
mariene zone de Goede Milieutoestand niet werd bereikt. De menselijke invloed op de nutriëntenbalans is 
voornamelijk merkbaar ter hoogte van de kustzone. De aanvoer van nutriënten gebeurt via puntbronnen (bv. 
bedrijven, zuiveringsstations) en via diffuse bronnen (bv. landbouw, woningen die niet op het waterzuiveringsnet 
aangesloten zijn, wateroverlast, stikstofaanvoer uit de atmosfeer). De territoriale wateren (binnen 12 zeemijl) 
evolueren evenwel richting Goede Milieutoestand, en verder op zee werd de Goede Milieutoestand reeds bereikt 
(Belgische Staat, 2018a). 
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Ondanks het feit dat de nutriëntengehalten in het BNZ de grenswaarden overschrijden, geeft dit geen aanleiding tot 
een gebrek aan zuurstof in de kustwateren, zelfs niet tijdens de voorjaarsbloei (Belgische Staat 2012a). In de gehele 
Belgische kustwateren werden de concentraties opgeloste anorganische stikstof en fosfor (DIN Dissolved Inorganic 
Nitrogen en DIP Dissolved Inorganic Phosphorus) vergeleken met hun regionale achtergrondconcentraties. De 
winterwaarden van DIN en DIP overschrijden in belangrijke delen van de kustwateren de grenswaarden van 15 µmol/l 
en 0,8 µmol/l (Belgische Staat, 2018a). De DIN en DIP-concentraties, alsook de siliciumconcentratie, zijn het hoogste 
ter hoogte van de Scheldemonding en nemen af in zuidwestelijke richting (Belgische Staat 2012a). 

Volgens het ‘Quality Status Report 2010’ van OSPAR is de aanvoer van nutriënten algemeen gedaald, hoewel grote 
gebieden van de Noordzeekusten probleemzones voor eutrofiëring blijven. De nutriëntenaanvoer is sterk gedaald 
tegenover 1985, namelijk 85 % lager voor fosfor, en 50 % lager voor stikstof. De landbouw zorgt voor 2/3 van het 
stikstofgevoelige gebieden in de Noordzee. Stikstofaanvoer vanuit de lucht blijft hoog en de uitstoot van via schepen 
stijgt door toename van de scheeptrafiek (zie ook discipline ‘Lucht & Klimaat’) (OSPAR, 2010). 

5.2.3 Autonome ontwikkeling 

Klimaatsverandering 

Door de klimaatsverandering zullen veranderingen optreden in de stromingskarakteristieken en in de chemische 
eigenschappen van het zeewater in het gebied. Naast veranderingen in de algemene, gemiddelde waarden van 
bijvoorbeeld zeespiegel, temperatuur, etc. wordt er een toename verwacht in de extreme klimaatgebeurtenissen. Zo 
zal een toename van extreme stormen zeer zeker een invloed hebben op de sedimentdynamiek aangezien 
sedimenttransport in grote mate plaatsvindt tijdens extreme hydraulische condities.  

Op dit moment heerst er nog veel onzekerheid over de kwantificering van de invloeden van klimaatsverandering op 
het mariene milieu, zeker op de schaalgrootte van het BNZ. Bovendien zijn de effecten geïnduceerd door 
klimaatsverandering niet altijd te scheiden van effecten ten gevolge van andere (menselijke) invloeden. Divers 
onderzoek gefinancierd door het Federaal Wetenschapsbeleid (CLIMAR, QUEST4D, AMORE III) trachtte een 
antwoord te bieden op de invloed van de klimaatsverandering op onder meer stromingskarakteristieken, 
sedimenttransport, temperatuur, nutriëntenbalans en ecologie ter hoogte van het BNZ. Binnen het CLIMAR project 
werden verschillende tijdsreeksen geanalyseerd voor het BNZ. Deze bevestigen bijvoorbeeld de algemene tendens 
van zeespiegelstijging (Van den Eynde et al. 2011). Trends voor golfhoogtes en windsnelheid zijn minder duidelijk.  

Om tegemoet te komen aan deze onzekerheden rond klimaatvoorspellingen, wordt vaak gebruik gemaakt van 
klimaatscenario’s. In Van den Eynde et al. (2011) zijn ook voor het BNZ scenario’s opgesteld gaande van een 
gematigd scenario, met een verwachte zeespiegelstijging van 60 cm tegen 2100, tot een worst case scenario met 
een zeespiegelstijging van 2 m tegen 2100, en een toename in windsnelheid van 8%. Hydrodynamische, golf en 
sediment transport modellen zijn gebruikt om de effecten van deze verschillende klimaatscenario’s in te schatten op, 
o.a. de maximum stromingen in de nabijheid van havens, het dichtslibben van de vaargeulen en de kusterosie. De 
modellen tonen onder meer aan dat de golven aan de Belgische kust significant kunnen toenemen ten gevolge van 
de zeespiegelstijging (Van den Eynde et al. 2011) en dat de pieken in waterniveau hoger zullen zijn tijdens stormen 
(Van Lancker et al. 2012). 

Waterkwaliteit 

Er kan verwacht worden dat de antropogene invloed op de waterkwaliteit in het mariene milieu verder zal dalen. 
Bijvoorbeeld zouden de concentraties aan TBT, zware metalen, nutriëntentoevoer via rivieren, etc. een verdere 
positieve dalende trend moeten tonen in de toekomst. Deze trend is voornamelijk het gevolg van een stringentere 
wetgeving en beleidsmaatregelen (vb. verbod op gebruik TBT, Kaderrichtlijn Water, Kaderrichtlijn Mariene Strategie, 
mestactieplan, etc.). 

Dalende concentraties werden bijvoorbeeld opgemerkt voor kwik, lood, tributyltin, PCB’s en PAK’s. Door het gebruik 
van koper als vervanging van TBT in anti-fouling verven, zal in de komende jaren bijzondere aandacht gaan naar de 
opvolging van dit metaal (Bijlage I MRP 2020-2026; Belgische Staat, 2018a). 
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5.2.4 Effectbespreking 

5.2.4.1 Turbiditeit 

In de referentiesituatie is zoals hoger gesteld reeds een hoge turbiditeit aanwezig in het gebied (tegen het 
turbiditeitsmaximum aan). De installatie van de drijvende PV-installatie, inclusief verankeringspunten, connectoren 
(optie 1 of optie 2) en zeekabel zal niet leiden tot een significante toename van de turbiditeit door erosiepluimen, 
omwille van de beperkte diameter van de verankeringspunten, connectoren (optie 1 en optie 2) en de reeds hoge 
turbiditeit in het gebied.  

Ten opzichte van de referentiesituatie wordt dus geen toename verwacht van de turbiditeit in het gebied ((vrijwel) 
geen effect, 0). 

5.2.4.2 Waterkwaliteit 

De drijvende PV-installatie en zeekabel zullen geen invloed hebben op de waterkwaliteit in het gebied omwille van 
de volgende redenen: 
• Tijdens de uitbating worden geen schadelijke of giftige stoffen gebruikt. 
• Corrosiebescherming gebeurt door middel van speciale coatings, gecertificeerd en goedgekeurd voor offshore 

toepassingen (richtlijnen en voorschriften DNVGL). 
• Biologische aangroei zal indien noodzakelijk mechanisch verwijderd worden. 

Ten opzichte van de referentiesituatie wordt dus geen effect verwacht op de waterkwaliteit in het gebied door het 
drijvende PV-installatie en zeekabel ((vrijwel) geen effect, 0). 

5.2.4.3 Impact op de Goede Milieutoestand en Milieudoelen (KRMS) 

In het kader van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie 2008/56/EG (KRMS) werden in juli 2012 door de Belgische Staat 
de kenmerken van de Goede Milieutoestand (GMT) en de milieudoelen gedefinieerd, op basis van de elf kwalitatief 
beschrijvende elementen uit Bijlage I van de KRMS. Deze werden herzien in 2018 (Belgische Staat, 2018b). In 
voorliggend hoofdstuk wordt de mogelijke impact besproken van het project op de GMT en milieudoelen voor de 
beschrijvende elementen D7 (Hydrografische omstandigheden), D8 (Contaminanten) en D10 (Zwerfvuil), gezien 
deze laatste twee betrekking hebben tot de waterkwaliteit. 

D5 (Eutrofiëring) is eveneens gerelateerd aan de discipline ‘Water’, maar gezien er voor deze descriptor in België 
geen milieudoelen gedefinieerd zijn met relevantie voor het project, wordt binnen dit hoofdstuk niet verder ingegaan 
op de impact van het project op de milieudoelen van descriptor D5. D6 (Zeebodemintegriteit) wordt besproken in 
de discipline ‘Bodem’ en komt verder ook terug aan bod in de discipline ‘Fauna, Flora & Biodiversiteit’. 

Goede Milieutoestand en relevante Milieudoelen 

GMT volgens de Kaderrichtlijn Mariene Strategie – De Kaderrichtlijn Mariene Strategie definieert de Goede 
Milieutoestand van beschrijvend element D7, D8 en D10 als volgt:  

• D7 Hydrografische omstandigheden: Permanente wijziging van de hydrografische eigenschappen berokkent de 

mariene ecosystemen geen schade; 

• D8 Contaminanten: Concentraties van vervuilende stoffen zijn zodanig dat geen verontreinigingseffecten 

optreden; 

• D10 Zwerfvuil: De eigenschappen van, en de hoeveelheden zwerfvuil op zee veroorzaken geen schade aan de 

kust- en het mariene milieu. 

GMT in Belgische mariene wateren – De Goede Milieutoestand in Belgische mariene wateren wordt bereikt 
wanneer (Belgische Staat, 2018c): 

• D7 Hydrografische omstandigheden: binnen deze descriptor worden twee parameters bepaald: 

• C1: De ruimtelijke omvang en spreiding van de permanente wijziging van de hydrografische omstandigheden 

(bijvoorbeeld wijzigingen van de golfwerking, van stromingen, van het zoutgehalte, van de temperatuur) op de 

zeebodems en in de waterkolom, meer bepaald gekoppeld aan fysiek verlies van de natuurlijke zeebodems; 

• C2: Ruimtelijke omvang van ieder benthisch habitattype dat negatieve effecten ondergaat (fysieke en 

hydrografische eigenschappen en eraan verbonden levensgemeenschappen) als gevolg van de permanente 

wijziging van de hydrologische omstandigheden; 
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• D8 Contaminanten: 

• C1: De concentratie verontreinigende stoffen in het milieu (water, sediment en biota) binnen de afgesproken 

limieten (EQS14 uit KRW, EAC15 ontwikkeld binnen OSPAR) vallen; waar deze ontbreken (bv. radionucliden), 

is de richtlijn dat de algemene tendens niet stijgend is; 

• C2: De effecten van verontreinigende stoffen, met inbegrip van cumulatieve en synergetische effecten, op 

bepaalde soorten en habitats binnen de afgesproken limieten (relevante OSPAR EcoQO16) vallen; 

• C3: De ruimtelijke omvang en de duur van de significante ernstige verontreinigingen tot een minimum beperkt 

worden; 

• C4: De schadelijke effecten van significante ernstige verontreinigingen op soorten en habitats tot een minimum 

beperkt en indien mogelijk tot nul teruggebracht worden. 

• D10 Zwerfvuil: 

• C1: De samenstelling, hoeveelheid en ruimtelijke spreiding van afval aan de kust, in de bovenlaag van de 

waterkolom en op de zeebodem, liggen op een niveau dat geen schade veroorzaakt aan het kust- en mariene 

milieu. In afwachting van internationaal vastgestelde drempelwaarden voor deze niveaus, wordt een afname 

in de afvalhoeveelheid vooropgesteld. 

• C2: De samenstelling, hoeveelheid en ruimtelijke spreiding van microafval aan de kustlijn, in de bovenlaag 

van de waterkolom en in het zeebodemsediment, liggen op een niveau dat geen schade veroorzaakt aan het 

kust- en mariene milieu. 

• C3: De hoeveelheid door zeedieren opgenomen afval en micro-afval ligt op een niveau dat niet schadelijk is 

voor de gezondheid van de betrokken soorten. 

 

Relevante milieudoelen – de milieudoelen, gerelateerd aan descriptor D7, D8 en D10, die relevant worden geacht 
in het kader van het project zijn hieronder opgelijst. Voor een opsomming van alle milieudoelen en gerelateerde 
indicatoren met betrekking tot descriptoren D7, D8 en D10, wordt verwezen naar het rapport van de Belgische Staat 
(2018c). 

• D7.1: Veranderingen ten gevolge van nieuwe projecten worden als significant beschouwd als ze (i) een fysiek 

verlies betekenen (zoals gedefinieerd in D6), (ii) een variatie van meer dan 10 % veroorzaken in absolute waarde 

van de gemiddelde schuifspanning op de bodem ten opzichte van de referentiesituatie, of (iii) ze een variatie van 

meer dan 10 % veroorzaken in absolute waarde van de duur van sedimentatie of erosie ten opzichte van de 

referentiesituatie. 

• D7.2: In afwachting van het definiëren van een gemeenschappelijke methodologie op OSPAR-niveau zal de 

omvang van de volgende zones worden gerapporteerd als parameter die negatieve gevolgen ondergaat van de 

permanente wijzigingen van de hydrografische omstandigheden die te wijten zijn aan de aanwezigheid of de 

exploitatie van een infrastructuur: (i) de zones die een fysiek verlies in de zin van criterium D6C1 hebben 

ondergaan ; (ii) de in criterium D7C1 geïdentificeerde zones, waarvan de habitatclassificatie zou veranderen 

volgens het voorspellingsmodel voor benthische habitats dat in het raam van EMODNet-habitat is ontwikkeld voor 

de Keltische Zee en de ruime Noordzee (Populus et al., 2017). 

• D8.4: Het gemiddelde aandeel van met olie besmeurde zeekoeten bedraagt minder dan 10 % van het totale 

aantal op het strand gevonden dode of stervende dieren. 

• D8.6: Er is een trend naar geen illegale lozingen van MARPOL annex I en II substanties, geobserveerd door 

controlepatrouilles vanuit de lucht. 

• D8.8: Geen toename van het risico op acute verontreiniging van de zee, zoals gekwantificeerd door de 'BE-

AWARE'-methode. Deze methodiek is gezamenlijk ontwikkeld door de verdragsluitende partijen bij de Bonn-

overeenkomst voor de Noordzee. 

• D10.1: Negatieve trend in de jaarlijkse evolutie van de hoeveelheden aangespoeld afval dat schade kan 

berokkenen aan het mariene leven en de habitats, conform de richtlijnen met betrekking tot het monitoren van 

zeezwerfvuil op de stranden (OSPAR Beach Litter Monitoring in mariene milieus - 2010). 

• D10.3: Negatieve trend in de jaarlijkse evolutie van de hoeveelheden op zee opgevist afval. 

  

 

14 Environmental Quality Standards (EQS), opgesteld door de Europese Unie (Richtlijn 2008/105/EG) in het kader van de 
Kaderrichtlijn Water 
15 Environmental Assessment Criteria 
16 Ecological Quality Objectives 
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Impact op de Goede Milieutoestand en Milieudoelen 

De drijvende PV-installatie en zeekabel hebben een zeer beperkte ruimtelijke impact. Door de plaatsing van de 

verankeringspunten, connectoren (optie 1 en optie 2) zullen erosiekuilen ontstaan, waarvan de verwachte diameter 

circa 3 maal de diameter van de structuur bedraagt. De oppervlaktes bedragen enkele tientallen vierkante meter in 

totaal (schatting, grootteorde). 

Er wordt verwacht dat de diepte van de erosiekuilen maximaal 1,5 meter zal bedragen (cf. geobserveerde waarden 

rond het MIOP in 2022). Ter hoogte van de verankeringspunten zal dit vermoedelijk minder zijn, gelet op de beperkte 

duurtijd van de test met de drijvende PV-installatie. De oppervlakte aan zeebodem die wordt aangetast door erosie 

is verwaarloosbaar. 

Er kan besloten worden dat geen significante invloed zal ontstaan op D6 en D7. 

Deze hypotheses stemmen inderdaad grotendeels overeen met de conclusies in voorgaande paragrafen binnen 

zowel de discipline ‘Bodem’ als ‘Water’. Er wordt geen meetbare toename verwacht van de turbiditeit in het gebied 

door het project, vermits het gebied van nature gekenmerkt wordt door een hoge turbiditeit die tegen het 

turbiditeitsmaximum aan ligt (de maximaal mogelijke hoeveelheid slib in suspensie). De lokale 

levensgemeenschappen zijn aangepast aan deze hoge turbiditeit.  

De impact van de drijvende PV-installatie en zeekabel op de milieudoelen van D6 wordt verder besproken binnen de 

discipline ‘Fauna en Flora’. 

 

Op basis van de effectbesprekingen binnen de disciplines ‘Bodem’, ‘Water’, wordt besloten dat er geen significante 

impact ten gevolge van het project op het behalen van de Goede Milieutoestand en de Milieudoelen voor descriptor 

D6 (Zeebodemintegriteit) en D7 (Hydrografische omstandigheden) verwacht wordt. 

Er wordt verondersteld dat de geërodeerde oppervlakte ten gevolge van de plaatsing van de drijvende PV-installatie 

en zeekabel (verankeringspunten, connectoren) zeer beperkt en verwaarloosbaar blijft, en geen significante impact 

zal hebben op de integriteit van de zeebodem en de connectiviteit van de habitats.  

• Omheen de verankeringspunten en connectoren ontstaan erosiekuilen met een zeer beperkte en te verwaarlozen 
oppervlakte; de sedimenteigenschappen zullen niet significant wijzigen omheen de structuren. De connectiviteit 
van habitats wordt niet aangetast. Voor dit aspect wordt geen significante impact verwacht op de Goede 
Milieutoestand van D6. De effecten blijven zeer lokaal en verwaarloosbaar. 

5.2.4.4 Samenvatting bespreking en beoordeling effecten op water 

Ten opzichte van de referentiesituaties wordt niet verwacht dat de drijvende PV-installatie (incl. verankeringspunten) 
en connectoren (optie 1 en optie 2) een effect zullen hebben op de turbiditeit in het gebied.  

Na de gebruiksperiode van 1 jaar wordt de drijvende PV-installatie verwijderd en wordt het gebied in de 
oorspronkelijke toestand hersteld. De connectoren en zeekabel blijven ter plaatse om later hergebruikt te worden, 
met een langere gebruiksduur tot 2034 (gelijklopend met het MIOP. 

In onderstaande tabel worden de effecten op water samengevat. Volgende definities zijn van toepassing: significant 
positief (+++), matig positief (++), gering positief (+), (vrijwel) geen effect (0), gering negatief (-), matig negatief (--), 
significant negatief (---). 

Effecten op water Beoordeling t.o.v. referentietoestand 

Wijzigingen turbiditeit door verankeringspunten en connectoren (optie 1, 2) 0 

Wijzigingen waterkwaliteit 0 

5.2.5 Leemten in de kennis 

Er zijn momenteel geen leemten in de kennis. 
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5.2.6 Mitigerende maatregelen 

Gezien er geen significant negatieve effecten verwacht worden, is er geen noodzaak tot het definiëren van 
mitigerende maatregelen. 

5.2.7 Monitoring 

Er wordt geen verdere monitoring voorzien van de waterkwaliteit. 

5.3 Lucht en klimaat 

5.3.1 Methodologie 

In eerste instantie wordt een beschrijving gegeven van de actuele luchtkwaliteit aan en boven zee, die wordt 
benaderd aan de hand van meetgegevens van VMM-meetstations aan en in de nabije omgeving van de kust. In de 
omgeving van de kust zijn een aantal meetposten gelegen. Gezien er voor deze posten echter geen recente data 
beschikbaar zijn (metingen stopgezet) en/of gezien de eerder grote afstand van de meetposten tot de kustlijn (7 tot 
15 km landinwaarts), wordt de actuele kwaliteit van de omgevingslucht in de kustregio evenwel beter in kaart gebracht 
aan de hand van de interpolatiekaarten van VMM (VMM, 2019). De actuele luchtkwaliteit in de kustregio geeft dan 
bij benadering een beeld van de luchtkwaliteit op zee. De relevante parameters in het kader van dit project zijn de 
algemene luchtverontreinigende componenten zwevend stof (PM10 en PM2,5), NOx (stikstofoxiden), SO2 
(zwaveldioxide), O3 (ozon), CO (koolstofmonoxide) en PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). De 
actuele luchtkwaliteit wordt getoetst aan de geldende grens- en richtwaarden (luchtkwaliteitsdoelstellingen). Verder 
wordt een beeld geschetst van de emissies van de zeescheepvaart aan de hand van het rapport ‘Jaarrapport Lucht 
– Emissies per sector 2000-2018’ van de VMM (VMM, 2020a).  

Vervolgens worden de emissies als gevolg van het project kwalitatief ingeschat. Dit wil zeggen dat de emissies van 
de schepen in het project begroot worden. Deze emissies worden vergeleken met de totale emissies als gevolg van 
de scheepvaart in het gebied. 

Daarnaast wordt gedurende de testperiode groene energie gegenereerd, waarbij dus koolstofemissies ten gevolge 
van klassieke stroomgeneratie vermeden wordt. 

5.3.2 Referentiesituatie 

5.3.2.1 Beschrijving van de actuele kwaliteit van de omgevingslucht 

Aan de kust zelf is er slechts één VMM-meetstation gelegen waarvan de resultaten gebruikt kunnen worden voor het 
bepalen van de kwaliteit van de lucht boven zee. Het gaat om het station 44KK01 in Koksijde. Ongeveer 15 km 
landinwaarts liggen de meetstations 44E714 – Dudzele, 44E715 – Zuienkerke, 44N012 – Moerkerke en 44N029 – 
Houtem. In deze meetstations worden de volgende componenten gemeten: 

• 44KK01 – Koksijde – Doorpannestraat:  SO2, NOx 

• 44E714 – Dudzele (Brugge) – Damse Steenweg NOx 

• 44E715 – Zuienkerke – Brouwerijstraat  NOx 

• 44N012 – Damme (Moerkerke) – Damweg:   NOx, PM2,5, PM10 (stof), O3 

• 44N029 – Veurne (Houtem) – Westmoerstraat: SO2, NOx, PM2,5, PM10 (stof), PAK’s, O3 

CO werd in 2019 opgevolgd in vier stations van het telemetrisch meetnet in Vlaanderen: 

• 42R020 – Vilvoorde 

• 42R802 – Antwerpen (Borgerhout) 

• 44R701 – Gent 

• 44R750 – Zelzate 

De meest recente beschikbare VMM-meetresultaten dateren van 2019 (VMM, 2020b). Aangezien er echter niet voor 
alle meetstations gegevens beschikbaar zijn voor alle componenten, worden tevens de interpolatiekaarten van VMM 
(VMM, 2019) meegegeven. 
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In de ruimere context van de Noordzee werd gebruik gemaakt van verschillende OSPAR rapporten, o.a. OSPAR 
(2016). Dit rapport bevat onder andere informatie over NOx concentraties boven de Noordzee ten gevolge van 
scheepvaart. 

Zwevend stof (PM2,5 en PM10) 

Zwevend stof (PM = Particulate Matter) is een mengsel van vloeibare of vaste deeltjes met uiteenlopende 
samenstellingen en afmetingen. Zowel de natuur als menselijke activiteiten kunnen een bron zijn van deze deeltjes. 
PM10 en PM2,5 is de verzameling van stofdeeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 10 en 2,5 μm, 
respectievelijk. In de kuststreek bestaat een aanzienlijk deel van het PM10-gehalte uit de fractie zeezout; grootteorde 
6 à 8 μg/m³. 

De PM2,5 en PM10-concentraties die in 2019 in de relevante VMM-meetstations werden gemeten, zijn terug te vinden 
in onderstaande tabel. 

Tabel 5-1 Actuele luchtkwaliteit voor PM2.5 en PM10 (VMM, 2020b) 

Meetstation Gemiddelde uurwaarde PM2.5 (µg/m³) Gemiddelde dagwaarde PM10 (µg/m³) 

44N012 - Moerkerke 12 19 met 9 overschrijdingen 

44N029 - Houtem 11 20 met 7 overschrijdingen 

Grenswaarde 2517 
norm van(vanaf 2020 geldt een strengere

20µg/m³) 

5018 
(max. 35 jaarperoverschrijdingen  zijn 
toegelaten)  

De gemiddelde waarden liggen onder de grenswaarden. Het maximaal aantal overschrijdingen per jaar voor PM10 
wordt niet overschreden. De gemeten waarden voldoen in beide meetstations aan de uur- of daggrenswaarde voor 
de bescherming van de gezondheid van de mens. 

Uit de meetresultaten voor heel Vlaanderen blijkt dat de PM2.5-jaargemiddelden in 2018 tussen 12 en 17 μg/m³ lagen 
en PM10-jaargemiddelden tussen 20 en 29 μg/m³ (zie ook interpolatiekaarten Figuur 5-14). Algemeen bleek ook dat 
de PM10-emissie daalde in de periode 2000-2017 met 29%. Dit komt in eerste plaats door de introductie van 
milieuvriendelijkere en efficiëntere voertuigen (VMM, 2019). Ook voor PM2,5 werd een daling opgetekend van 38% in 
dezelfde periode. 

 

17 Gebaseerd op de richtlijn van de Europese Gemeenschap 2008/50/EG betreffende luchtkwaliteit en schonere lucht voor 
Europa: jaargrenswaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens 
18 Gebaseerd op de richtlijn van de Europese Gemeenschap 2008/50/EG betreffende luchtkwaliteit en schonere lucht voor 
Europa: daggrenswaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens 
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Figuur 5-12 Gemodelleerde PM2,5 en PM10-jaargemiddelden in 2018 getoetst aan de Europese jaargrenswaarden (resp. 25 en 40 
µg/m³) (Bron: VMM, 2019) 
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Stikstofoxiden (NOx) 

De VMM-metingen in 2019 leverden voor NOx de volgende achtergrondconcentraties op: 

Tabel 5-2:Actuele luchtkwaliteit voor NOx (VMM, 2020b) 

Meetstation NOx  Gemiddelde uurwaarde (µg/m³) 

NO2 NO 

44KK01 - Koksijde 12* - 

44E714 - Dudzele 15 2 

44E715 - Zuienkerke 15 2 

44N012 - Moerkerke 14 2 

44N029 - Houtem 10 1 

Grenswaarde 20019 
(max. 18 overschrijdingen per jaar) 

- 

* vierwekelijks gemiddelde; - geen data beschikbaar 

 

In alle meetstations werd de uurgrenswaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens gerespecteerd. 

Uit de meetresultaten voor heel Vlaanderen (VMM, 2019) blijkt dat de NO2-jaargemiddelden in 2018 tussen 9 en 56 
μg/m³ lagen, wat betekent dat op sommige plaatsen de gemiddelde jaargrenswaarde van 40 µg/m³ overschreden 
werd (vooral in Antwerpse agglomeratie; zie ook interpolatiekaart Figuur 5-13). Algemeen bleek ook dat de NOx-
emissie in 2017 44% lager lag dan in 2000, wat net zoals voor de concentraties fijn stof grotendeels te danken is aan 
maatregelen in het verkeer. 

 
Figuur 5-13: Gemodelleerde NO2-jaargemiddelden in 2018 (Bron: VMM, 2019) 

 

In de buurt van de intensief bevaren scheepvaartroutes in de BNZ bedraagt de NO2 concentratie circa 3 µg/m³ of 
hoger. Dit zijn lagere waarden dan op land in Vlaanderen (OSPAR, 2016). 

 

19 Gebaseerd op de richtlijn van de Europese Gemeenschap 2008/50/EG betreffende luchtkwaliteit en schonere lucht voor 
Europa: uurgrenswaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens 
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Figuur 5-14 Jaargemiddelde concentraties aan NO2 in 2014 (Bron: OSPAR, 2016). 

 

Zwaveldioxide (SO2) 

De SO2-concentraties die in 2019 in de hoger vermelde VMM-meetstations werden gemeten, zijn terug te vinden in 
onderstaande tabel. 

Tabel 5-3: Actuele luchtkwaliteit voor SO2 (VMM, 2020b) 

Meetstation SO2  Gemiddelde uurwaarde (µg/m³) Gemiddelde dagwaarde (µg/m³) 

44KK01 - Koksijde - 0,9* 

44N029 - Houtem 1 1 

Grenswaarde 35020  
(max. 24 overschrijdingen per jaar) 

12521  
(max. 3 overschrijdingen per jaar) 

* vierwekelijks gemiddelde 

 

De uurgrenswaarde en daggrenswaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens werd in 2018 in 
beide meetstations gerespecteerd. 

De onderstaande figuur geeft de interpolatiekaart (als resultaat van modelleringen) van VMM weer voor SO2 (VMM, 
2019). In 2018 lagen de (gemeten) jaargemiddelden voor SO2 op de Vlaamse meetplaatsen tussen 0,6 en 10 μg/m³. 
De SO2-emissie lag in 2017 78% lager dan in 2000. Dit was vooral te danken aan het gebruik van brandstoffen met 
een lager zwavelgehalte voor transport, industriële processen en energieopwekking (VMM, 2019). 

 

20 Gebaseerd op richtlijn van de Europese Gemeenschap 2008/50/EG betreffende luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa: 
uurgrenswaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens 
21 Gebaseerd op richtlijn van de Europese Gemeenschap 2008/50/EG betreffende luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa: 
daggrenswaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens 
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Figuur 5-15: Gemodelleerde SO2-jaargemiddelden in 2018 (raster 1 x 1 km²) (Bron: VMM, 2019) 

 

Met betrekking tot uitstoot van SO2: in de periode van augustus tot november 2016 organiseerde de BMM een 
regelmatige monitoring van de zwaveluitstoot door schepen op de Noordzee. De zwaveluitstoot van meer dan 1300 
schepen werd tijdens deze campagne gemeten, waarbij voor 120 schepen verdachte zwavelwaarden vastgesteld 
werden (Bijlage 1 MRP 2020-2026; Belgische Staat, 2018a). 

Ozon (O3) 

De O3-concentraties die in 2019 in de hoger vermelde VMM-meetstations werden gemeten, zijn terug te vinden in 
onderstaande tabel. 

Tabel 5-4: Actuele luchtkwaliteit voor O3 (VMM, 2020b) 

Meetstation Gemiddelde uurwaarde O3 (µg/m³) Gemiddelde 8-uurwaarde O3 (µg/m³) 

44N012 - Moerkerke 51 69 

44N029 - Houtem 53 70 

Grenswaarde 18022 12023 
(gemiddeld over 3 jaar max. 25 overschrijdingen per jaar)  

 
De uurgrenswaarde en 8-uurgrenswaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens werd in 2019 in 
beide meetstations gerespecteerd. Algemeen geldt dat in de provincie West-Vlaanderen het laagste aantal 
overschrijdingsdagen vastgelegd werden. Voor een meer gedetailleerde bespreking van de meetresultaten voor 
ozon, verwijzen we naar het ‘Jaarrapport Lucht’ van het VMM (2019). 

Koolstofmonoxide (CO) 

Geen enkele van de meetstations waar CO is gemeten in 2019 situeert zich in de omgeving van de kust. Gezien de 
meetresultaten op de verschillende stations, ondanks de diverse locaties (voorstedelijk, stedelijk, industriegebied) 
weinig verschillen, kan het gemiddelde van de vier meetstations als representatief genomen worden voor het 
projectgebied. 

  

 

22 Gebaseerd op de richtlijn van de Europese Gemeenschap 2008/50/EG betreffende luchtkwaliteit en schonere lucht voor 
Europa: uurgrenswaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens 
23 Gebaseerd op de richtlijn van de Europese Gemeenschap 2008/50/EG betreffende luchtkwaliteit en schonere lucht voor 
Europa: hoogste 8-uurgemiddelde van een dag voor de bescherming van de gezondheid van de mens 
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Tabel 5-5 Actuele luchtkwaliteit voor CO op vier locaties in Vlaanderen (VMM, 2020b) 

Meetstation CO  8-uur gemiddelden (µg/m³) 

gemiddelde maximum 

42R020 - Vilvoorde 240 1.050 

42R802 - Borgerhout 280 860 

44R701 - Gent 230 910 

44R750 - Zelzate 300 2.490 

Gemiddelde waarden 263 1.330 

Grenswaarde  10.00024 
(hoogste 8-uur gemiddelde van een dag)                                   

 

De luchtkwaliteit voldoet voor CO aan de grenswaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens. 

De onderstaande kaart geeft de interpolatiekaart (als resultaat van modelleringen) van VMM weer voor CO (VMM, 
2019). In 2018 lagen de CO-jaargemiddelden op de meetplaatsen in Vlaanderen tussen 240 en 290 µg/m³ en de 
hoogste 8-uurgemiddelden op een dag tussen 950 en 2360 µg/m³. In 2019 bedroegen de 8-uurgemiddelden tussen 
860 en 2490 µg/m³ (zie Tabel 5-5). In de periode 2000-2017 daalde de totale CO-emissie met 51% door lagere 
verkeersemissies en industriële emissies (VMM, 2019). 

 
Figuur 5-16: Gemodelleerde CO-jaargemiddelden in 2018 in mg/m³ (1 x 1 km²) (Bron: VMM, 2019) 

 

Voor concentraties van CO op zee zijn geen gegevens voorhanden maar redelijkerwijze kan aangenomen worden 
dat deze lager zullen liggen dan op land. 

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) 

De PAK-concentraties die in 2019 in het hoger vermelde VMM-meetstation werden gemeten, zijn terug te vinden in 
onderstaande figuren. In emissie-inventarissen ligt de laatste jaren in toenemende mate de focus op vier 
hoogmoleculaire carcinogene indicator PAK's, waaronder benzo(a)pyreen als bekendste en meest 
kankerverwekkende PAK. 

  

 

24 Gebaseerd op de richtlijn van de Europese Gemeenschap 2008/50/EG betreffende luchtkwaliteit en schonere lucht voor 
Europa: hoogste 8-uurgemiddelde van een dag voor de bescherming van de gezondheid van de mens 
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Tabel 5-6 Actuele luchtkwaliteit voor PAK’s in meetstation 44N029 – Houtem (VMM, 2020b) 

Meetstation Jaargemiddelde (ng/m³) Grenswaarde (ng/m³) 

Benzo(a)antraceen 0,03  

Benzo(a)pyreen 0,06 125 

Benzo(b+j+k)fluoranteen 0,25  

Benzo(ghi)peryleen 0,10  

Chryseen 0,11  

Fluoranteen 0,07  

Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,08  

Pyreen 0,06  

 

De Europese jaargrenswaarde voor benzo(a)pyreen werd niet overschreden in Houtem in 2019. Algemeen geldt ook 
dat de benzo(a)pyreen concentratie in Houtem doorheen de jaren de laagste is van alle meetstations. De totale PAK-
emissies daalden met 38 % in 2017 ten opzichte van 2000. Deze daling deed zich vooral voor bij de huishoudens, 
de land- en tuinbouw en de sector van handel en diensten. De emissies door het verkeer namen in beperkte mate 
toe (VMM, 2019). 

Algemeen besluit 

Op basis van het voorgaande kan besloten worden dat de luchtkwaliteit ter hoogte van het projectgebied voor alle 
relevante componenten ruimschoots aan de luchtkwaliteitsdoelstellingen voldoet. Er kan aangenomen worden dat 
de waarden op zee ter hoogte van de zandwinningsgebieden nog veel lager zullen liggen. 

Op diverse van bovenstaande kaarten is duidelijk de positieve impact van de overheersende zuidwesten-
westenwinden waarneembaar, waarbij zuiverder lucht van over zee aangevoerd wordt. Ter hoogte van de haven van 
Zeebrugge en in mindere mate ter hoogte van de haven van Oostende worden doorgaans hogere concentraties aan 
polluenten berekend ten opzichte van de rest van de kuststreek en West-Vlaanderen. De reden voor de verhoogde 
waarden ter hoogte van deze havengebieden is de sterke aanwezigheid van scheepvaart (zie verder), meer 
wegverkeer (vrachtverkeer) en meer industriële emissies. De meetresultaten van de voorbije jaren tonen evenwel 
een daling van de concentraties aan polluenten in deze zones, die het gevolg is van een daling van de uitstoot (VMM, 
2019). 

5.3.2.2 Emissies ten gevolge van zeescheepvaart 

In VMM (2020a) wordt een overzicht gegeven van de emissies tussen 2000 en 2018 ten gevolge van de 
zeescheepvaart op Belgisch grondgebied (inclusief visserij). Het betreft hier de scheepvaart in Vlaamse havens, op 
de Schelde bij de haven van Antwerpen en op het BNZ, exclusief de internationale Noord-Zuid zeevaartroute via het 
Kanaal. Voor zeevisserij werd bij de berekening van de emissies enkel rekening gehouden met de emissies van de 
Belgische zeevissersvloot.  

In verhouding tot de andere verkeerssectoren (wegverkeer, luchtvaart, binnenvaart, etc.) vertegenwoordigt 
zeescheepvaart een belangrijk aandeel van de emissie van zwaveldioxide en stikstofoxiden. Voor de totale 
zeevaartemissies voor NOx(NO2) in 2018 geldt dat de Ro-ro-schepen (Roll-on-Roll-off) en containerschepen samen 
ongeveer de helft van de emissies vertegenwoordigen (VMM, 2020a). Dit is niet verwonderlijk gezien het belang van 
deze goederentypes in de trafiek van de Vlaamse havens (VMM, 2020a). 

 

25 Gebaseerd op de Europese 4de Dochterrichtlijn 2004/107/EG: jaargemiddelde voor benzo(a)pyreen in fijn stof (PM10) 
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Figuur 5-17 Emissies van NOx (NO2) per scheepstype voor het aandeel binnenlandse activiteit in de zeevaart in 2018 (ton). 
(Bron: VMM, 2020a) 

 

De onderstaande tabellen geven de emissies de lucht door zeescheepvaart, opgesplitst naar internationaal en 

binnenlands verkeer. 
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Tabel 5-7 Evolutie van de CO-, PM10-, PM2,5-, SO2-, NOx(NO2), en benzo(a)pyreen-emissies (ton of kg/jaar) door de binnenlandse 
zeescheepvaart in Vlaanderen (VMM 2020b) 

jaar CO PM10 PM2,5 SO2 NOx(NO2) benzo(a)pyreen 

  ton % ton % ton % ton % ton % kg % 

2000 631 100 107 100 102 100 1.027 100 2.797 100 2 100 

2001 601 95 105 98 99 98 1.020 99 2.744 98 2 97 

2002 590 94 102 95 97 95 999 97 2.696 96 2 95 

2003 582 92 101 94 96 94 993 97 2.670 95 2 93 

2004 612 97 107 100 101 100 1.064 104 2.763 99 2 95 

2005 604 96 107 100 101 100 1.063 103 2.891 103 2 94 

2006 577 91 102 95 97 95 1.010 98 2.910 104 2 92 

2007 681 108 119 111 112 111 1.155 112 3.488 125 2 107 

2008 694 110 120 111 113 111 1.147 112 3.583 128 2 107 

2009 590 93 102 95 96 95 992 97 3.065 110 2 90 

2010 709 112 116 108 109 108 1.090 106 3.688 132 2 111 

2011 620 98 95 88 90 88 783 76 3.181 114 2 95 

2012 597 95 85 80 81 80 596 58 3.024 108 2 91 

2013 698 111 93 87 88 87 513 50 3.484 125 2 104 

2014 646 102 85 79 81 79 293 29 3.162 113 2 95 

2015 604 96 74 69 70 69 103 10 2.892 103 2 87 

2016 530 84 64 60 61 60 90 9 2.409 86 2 74 

2017 544 86 65 61 62 61 93 9 2.353 84 2 74 

2018 529 84 63 58 59 58 91 9 2.167 77 1 71 

 

Tabel 5-8 Evolutie van de CO, PM10, PM2,5, SO2, NOx(NO2), en benzo(a)pyreen-emissies (ton of kg/jaar) door de internationale 
zeescheepvaart in Vlaanderen (VMM 2020b) 

jaar CO PM10 PM2,5 SO2 NOx(NO2) benzo(a)pyreen 

  ton % ton % ton % ton % ton % kg % 

2000 5.510 100 1.035 100 980 100 12.120 100 19.445 100 10 100 

2001 5.585 101 1.090 105 1.033 105 12.956 107 20.505 105 10 98 

2002 5.617 102 1.114 108 1.055 108 13.295 110 20.934 108 10 96 

2003 5.210 95 1.051 102 996 102 12.569 104 19.787 102 9 88 

2004 5.046 92 1.009 97 956 97 11.905 98 19.226 99 9 87 

2005 4.967 90 1.030 100 976 100 12.309 102 19.752 102 9 83 

2006 4.679 85 1.007 97 954 97 12.113 100 19.361 100 8 76 
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jaar CO PM10 PM2,5 SO2 NOx(NO2) benzo(a)pyreen 

2007 4.978 90 1.017 98 963 98 10.691 88 20.727 107 8 77 

2008 4.909 89 948 92 898 92 8.268 68 20.599 106 8 73 

2009 4.128 75 814 79 771 79 7.158 59 17.592 90 6 61 

2010 4.469 81 717 69 679 69 3.847 32 19.070 98 8 80 

2011 4.361 79 673 65 637 65 3.146 26 18.602 96 8 78 

2012 4.192 76 621 60 588 60 2.449 20 17.820 92 8 74 

2013 3.983 72 564 54 534 54 1.755 14 16.918 87 7 70 

2014 3.977 72 565 55 536 55 1.165 10 16.767 86 7 69 

2015 4.034 73 546 53 517 53 571 5 16.848 87 7 70 

2016 4.194 76 567 55 537 55 600 5 16.967 87 8 72 

2017 4.212 76 568 55 538 55 604 5 16.419 84 7 71 

2018 4.296 78 581 56 551 56 619 5 16.169 83 7 72 

 

Zeescheepvaart binnenland – Reizen die vertrekken en aankomen in hetzelfde land zijn binnenlandse reizen 
(binnenlands verkeer). Zandwinning op zee wordt onder de binnenlandse zeescheepvaart gerekend.  

De emissies van alle luchtverontreinigende stoffen uitgestoten door de binnenlandse zeescheepvaart in Vlaanderen 
vertonen over het algemeen een dalende trend over de periode 2000-2018 (VMM, 2020b; Tabel 5-8). In de uitstoot 
door de binnenlandse zeescheepvaart is het aandeel van de baggeractiviteit het grootst, ongeveer de helft van de 
totale emissies (zie Figuur 5-17). Verder blijkt uit de meetresultaten gerapporteerd door VMM (2020a) dat het aandeel 
van de zandwinning in de totale emissie van stikstofoxiden NOx(NO2) ook in de top 3 van activiteiten strandt (naast 
bagger- en sleepactiviteiten, Figuur 5-17). 

In de periode 2008-2013 werd 3 pieken opgetekend in de emissie van NOx(NO2) te wijten aan extra baggeractiviteit 
in de Noordzee in het kader van de aanleg van de windparken C-Power (2008), Belwind (2010) en Northwind (2013) 
(zie VMM, 2020a; Tabel 5-8). Voor de sleepboten was er eveneens een piek in 2008 die samenviel met een piek in 
containertrafiek van de haven van Antwerpen datzelfde jaar. De emissies van de zeevisserij vertonen een dalende 
trend omdat de Vlaamse visserijsector alsmaar kleiner wordt (VMM, 2020a). In 2000 waren er nog 125 
vissersvaartuigen, eind 2015 nog slechts 76 commerciële vissersvaartuigen. In de sector van de zandwinning wordt 
er sinds 2007 zand ontgonnen voor ophoging van verscheidene stranden. Deze activiteit bereikte een piek in 2014 
en een kleinere piek in 2017, met telkens een hogere NOx(NO2) emissie voor de zandwinningsactiviteiten als gevolg 
(VMM, 2020a). 

Zeescheepvaart internationaal – De emissies door de zeescheepvaart op Belgisch grondgebied die door 
Vlaanderen gerapporteerd worden en tot de internationale emissies worden gerekend zijn diegene die ontstaan in 
havens of onderweg, van alle schepen die reizen tussen een Vlaamse en een niet-Vlaamse haven. De scheepstypes 
ro-ro en container vertegenwoordigen samen het grootste deel van de emissies, terwijl de emissies over de andere 
scheepstypes ongeveer evenredig verdeeld zijn (VMM, 2020a). 

Verbetering van de emissieprestaties van de vloot de jongste jaren heeft een invloed op de emissies die daardoor 
nagenoeg stabiel blijven of zelfs dalen, ondanks het groeiende aantal en grootte van de ingezette schepen (in 2000 
was 19 % van de schepen langer dan 200 m, in 2018 was dit al 39%; VMM, 2020a). 
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5.3.3 Autonome ontwikkeling 

De schaalgrootte in de scheepvaart neemt steeds toe. Dit betekent dat meer en meer grote schepen de West-
Europese havens zullen aandoen en de vaargeulen op de Noordzee nodig hebben om deze havens te bereiken. De 
frequentie van de vaarbewegingen van alle zeeschepen samen op de vaarroutes in de Noordzee zullen eerder gaan 
stagneren, gezien de groei van de havens en de goederenoverslag wordt opgevangen door de toename van de 
scheepsgrootte. 

5.3.4 Effectbespreking 

De te verwachten totale uitstoot aan NOx, SO2, KWS (koolwaterstoffen) en fijn stof tijdens het gebruik van de 
drijvende PV-installatie wordt bepaald door het aantal scheepsbewegingen (kleine boten, RIB, etc.), de uitstoot per 
kWh verbruikt vermogen en de totale tijd. Het verbruikte vermogen hangt af van het type schip (kleinere schepen 
hebben een lager vermogen en lagere vaarsnelheid). De totale tijd wordt bepaald door de te varen afstand (haven – 
drijvende PV-installatie, circa 10 minuten) en manoeuvreertijd binnen het gebied (drijvende PV-installatie, buispaal 
connector, etc.). 

De uitbater (POM) zal gebruik maken van kleine schepen en RIBs. Er wordt ingeschat dat hierbij circa eenmaal per 
2 weken uitgevaren wordt voor onderhoud aan de drijvende PV-installatie en opvolging. Op jaarbasis bedraagt dit 
gemiddeld 26 scheepsbewegingen van de ligplaats in de haven van Oostende naar de drijvende PV-installatie. Het 
projectgebied ligt op circa 5 minuten varen van de haven in Oostende. Er wordt uitgegaan dat de totale vaartijd van, 
naar en binnen het projectgebied (testopstellingen) maximaal 1 uur bedraagt. Op jaarbasis is bedraagt de totale 
vaartijd dan 26 uur. 

De installatie zal gebeuren met een werkschip type Zeetijver. Het onderhoud zal gebeuren met een type RHIB. 

De emissies door de scheepsbewegingen van en naar het platform zijn momenteel niet gekend maar zijn zeer 
beperkt ten opzichte van de totale emissies door scheepvaart en industrie in het gebied. Het effect op de luchtkwaliteit 
in het gebied zal daarom niet meetbaar zijn (geen effect). Er is geen meetbaar effect op de luchtkwaliteit in de 
omgeving. 

De drijvende PV-installatie zal tijdens de testfase groene elektriciteit genereren. In principe worden hierbij emissies 
vermeden die ontstaan ten gevolge van een equivalente elektriciteitsproductie in een klassieke elektriciteitscentrale. 
Dit is echter in deze fase moeilijk of niet te begroten. Het effect zal beperkt positief zijn maar niet meetbaar (0, te 
verwaarlozen effect). 

Er is geen effect op de luchtkwaliteit in de omgeving ten opzichte van de referentiesituatie. 

5.3.4.1 Samenvatting bespreking en beoordeling effecten op lucht en klimaat 

Ten opzichte van de referentiesituaties wordt niet verwacht dat het gebruik van schepen voor onderhoud en 
exploitatie van de drijvende PV-installatie een effect zullen hebben op de luchtkwaliteit in het gebied. 

In onderstaande tabel worden de effecten op lucht samengevat. Volgende definities zijn van toepassing: significant 
positief (+++), matig positief (++), gering positief (+), (vrijwel) geen effect (0), gering negatief (-), matig negatief (--), 
significant negatief (---). 

Effecten op lucht en klimaat Beoordeling t.o.v. referentiesituatie 

Wijziging luchtkwaliteit door emissies van scheepvaart 0 

Wijziging luchtkwaliteit door vermeden emissies (groene elektriciteitsproductie) 

tijdens de testfase 
0 
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5.3.5 Leemten in de kennis 

Er zijn geen leemten in de kennis die een correcte beoordeling van het effect onmogelijk maken.  

5.3.6 Mitigerende maatregelen 

Gezien er geen significant negatieve effecten verwacht worden, is er geen noodzaak tot het definiëren van 
mitigerende maatregelen. 

5.3.7 Monitoring 

Er wordt geen verdere monitoring voorzien van de luchtkwaliteit. 

5.4 Geluid, trillingen en EMV 

5.4.1 Methodologie 

Ten behoeve van de referentiesituatie wordt de huidige situatie van het geluidsklimaat op een kwalitatieve manier 
beschreven, op basis van literatuurgegevens. Het huidige geluidsklimaat wordt besproken op drie plaatsen namelijk 
boven water, onder water en aan de kustlijn.  

Ten behoeve van de effectbeoordeling wordt het te verwachten geluid van het gebruik van de drijvende PV-installatie 
(inclusief scheepsbewegingen van en naar de installatie) vergeleken met het omgevingsgeluid in de 
referentiesituatie.  

In een afzonderlijke paragraaf wordt de impact van het project op de milieudoelen en het behalen van de Goede 
Milieutoestand in het kader van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie besproken. 

5.4.2 Referentiesituatie 

5.4.2.1 Algemene situering 

Het projectgebied situeert zich voor de kust van Oostende op een afstand van circa 600 meter ten noordoosten van 
de oostelijke strekdam en circa 1100 meter voor het strand. In de onmiddellijke omgeving van het projectgebied is 
de haven van Oostende en vaargeul naar de haven gelegen. 

5.4.2.2 Omgevingsgeluid onder water 

Geluid gedraagt zich onder water anders dan in de lucht: de snelheid is vijfmaal hoger en het geluid plant zich ook 
veel verder voort. Het omgevingsgeluid onder water wordt bepaald door twee groepen geluidsbronnen, met name 
de natuurlijke en de antropogene geluiden.  

Enkele voorbeelden van natuurlijke geluidsbronnen zijn: 
• wrijving van de watermassa’s tegen elkaar en tegen de zeebodem (stromingen); 
• wrijving van de wind tegen het wateroppervlak en de daaruit voortvloeiende energiecascades (golven, 

turbulentie…); 
• regeninslag op het oppervlak; 
• geluid van levende organismen (vissen, garnalen, zeezoogdieren…). 

Enkele voorbeelden van antropogene geluidsbronnen zijn: 
• scheepvaart; 
• seismisch onderzoek; 
• luchtvaart; 
• industriële activiteiten op zee (baggeren, windparken, gaspijpleiding…). 
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De waterdiepte is bepalend voor het omgevingsgeluid onder water. Bij een grotere diepte daalt het geluidsniveau 
lichtjes. In ondiep water ligt het achtergrondniveau hoger door de golfslag en door het snelstromend water. 
Laagfrequente signalen (< 200 Hz) verdwijnen in ondiep water door interactie met de bodem, geulranden en het 
wateroppervlak, ook ‘tunneleffect’ genoemd. Deze effecten spelen in het projectgebied dat ondiep is en gelegen nabij 
de kust. 

De wind speelt in ondiepe wateren een belangrijke rol in het omgevingsgeluid onder water. Zo zullen bij een hogere 
windsnelheid de golven hoger zijn en meer geluid produceren. Ook het vallen van regendruppels op het zeeoppervlak 
kan hoge geluidsniveaus met zich meebrengen. Het omgevingsgeluid onder water bij een uitzonderlijke zware 
regenval ligt tussen de frequenties 100 en 1000 Hz, zo’n 10 dB (re 1 µPa26) hoger dan het normale maximum 
omgevingsgeluid onder water (Heindsman et al., 1955). Bij storm kan het natuurlijke aanwezige achtergrondniveau 
tot meer dan 100 dB (re 1 µPa) bij 30 Hz en 85 dB (re 1 µPa) bij 16 kHz stijgen (Near shore windpark, 1999).  

Het geluid van scheepsmotoren vormt één van de belangrijkste geluidsbronnen van menselijke oorsprong. Het geluid 
en de trillingen vanuit de machinekamer, het propellerlawaai en het geluid afkomstig van de stromingen zorgen voor 
een verhoging van het omgevingsgeluidsniveau onder water. Het kanaal tussen de UK en het vaste land wordt in de 
literatuur als een ‘hot-spot’ beschouwd voor het onderwatergeluid, veroorzaakt door de grote densiteit van de 
scheepvaart. Op 100 m afstand werd een geluid van een aantal kleinere schepen tussen 1 kHz tot 15 kHz gemeten 
van 100 dB (re 1 µPa) tot 115 dB (re 1 µPa) (Verboom, 1991). Het scheepsgeluid kan propageren over een grote 
afstand (zelfs 16 km) zonder noemenswaardige verzwakking. Het geluidsniveau veroorzaakt door het voorbijvaren 
van een schip zorgt echter maar voor een tijdelijke verhoging van het geluidsniveau.  

In het kader van het MER voor de bouw en exploitatie van het North Sea Power windpark (ARCADIS Belgium 2011) 
werd het geluidsniveau voor het heien van verschillende windturbinefunderingen berekend. Ook in de 
monitoringsrapporten voor de windparken werd dit verder opgevolgd (o.a. Degraer et al., 2012, 2017, 2018, 2019). 
Hieruit werd afgeleid dat er tijdens het heien van de funderingen op 20 km nog geluidsniveaus waargenomen kunnen 
worden die hoger zijn dan het achtergrondgeluidsniveau van 105 dB (re 1 µPa) (zie ook Belgische Staat 2018a).  

Op basis van literatuuronderzoek (Urick 1983; Near shore windpark 1999; Verboom 1991; Di Marcantonio et al. 2007; 
Haelters et al. 2009, Jomopans project27) kan aangenomen worden dat het natuurlijk achtergrondgeluidsniveau onder 
water ongeveer tussen 90 en 100 dB (re 1µPa) ligt in het frequentiegebied 100 Hz tot enkele kHz. Een belangrijke 
opmerking is dat het omgevingsgeluid ook seizoenaal gebonden is, zo kan het geluid in de zomer tot 7 dB hoger zijn 
dan in de winter. Dit kan het gevolg zijn van een verschil in scheepsdensiteit, in weersomstandigheden, in stromingen, 
in biologische activiteit of in propagatie. 

5.4.2.3 Omgevingsgeluid boven de waterspiegel 

Aan de kust – De wind en de golven bepalen het geluidsniveau op het strand. Uit literatuurgegevens, uitvoerig 
beschreven in het MER voor het offshore windpark van C-Power (Ecolas NV, 2003), blijkt dat het 
achtergrondgeluidsniveau aan de kustlijn afhankelijk is van de windkracht en windrichting. De gemiddelde waarde 
ligt tussen 50 en 65 dB(A) op 25 m van de kustlijn. In het Jomopans project (2019) worden vergelijkbare waarden 
vermeld. 

In de kustzone zal het omgevingsgeluid verschillen van plaats tot plaats, afhankelijk van de verkeerssituatie, de 
vegetatie, het afschermend effect van eventuele gebouwen, enz. In deze kustzone (Oostende) zal ter hoogte van de 
bebouwing het geluid van de branding veel lager of niet meer hoorbaar zijn. Het achtergrondgeluidsniveau ter hoogte 
van de woningen (voornamelijk dan gedurende de nacht) zal dus meestal lager liggen dan het 
achtergrondgeluidsniveau aan de kustlijn. Uit oriënterende metingen aan de Polders in Nederland (Provincie 
Zeeland, 1998) blijkt dat het omgevingsgeluid langs de Noordzee gemiddeld tussen de 30 en 40 dB(A) ligt, 
gedurende de nachtperiode (de meest kritische periode door de afwezigheid van menselijke activiteiten). 

 

26 De logaritmische schaal van het geluidsvermogen (Lp) wordt als volgt gedefinieerd: Lp = 20 log (P/P0). Onder water is de 
referentiewaarde P0 gelijk aan 1 µPa terwijl in lucht een referentiewaarde van 20 µPa wordt gebruikt. In de lucht wordt het 
logaritmische geluidsvermogen dikwijls in ‘dB(A)’ weergegeven, waarbij een frequentiecorrectie in verband met de gevoeligheid 
van het menselijk ook is toegepast. Om het volledige frequentiebereik onder water te karakteriseren wordt er een lage frequentie 
(bv 30Hz) en een hoge frequentie (bv 16 kHz) weergegeven. 
27 https://northsearegion.eu/jomopans/  

https://northsearegion.eu/jomopans/
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5.4.2.4 EMV 

Momenteel lopen geen kabels in en nabij het project die aanleiding kunnen geven tot elektromagnetische velden 
(EMV). Op enige afstand lopen de export kabels van C-Power, echter wel ruim buiten het projectgebied (veel verder 
dan de reikwijdte van mogelijke EMV. 

5.4.3 Autonome ontwikkeling 

Een toename van de scheepvaart op de vaarroute richting haven Oostende zal in de toekomst voor een toename 
van het onder- en bovenwatergeluid zorgen in het projectgebied. 

5.4.4 Effectbespreking 

5.4.4.1 Bepaling van het specifieke geluid 

Tijdens het gebruik van het platform zijn het vooral de scheepsbewegingen naar en van het platform en de 
testopstellingen die voor bijkomend geluid zorgen. Er wordt ingeschat dat ongeveer 26 scheepsbewegingen per jaar 
vereist zullen zijn. Er wordt gerekend met een dag op zee (8 uur) interventie. Hierbij duurt de transit enkele minuten, 
maar de boot blijft verder ter plaatse. De tijd bedraagt in totaal per jaar 208 uur.  

Het onder- en bovenwatergeluid zal vooral worden bepaald door het geluid van de buitenboordmotoren van het 
schip.  

Bij het voortplanten van geluid onder water is er een transmissieverlies ten gevolge van spreiding, absorptie van het 
zeewater en reflectie tegen obstakels en zeebodem. De absorptie van het zeewater is frequentieafhankelijk. De 
geluidsreflectie is afhankelijk van de bodem, zo is er een hoge absorptie bij zachte bodems (bv. modder) en minder 
absorptie bij harde bodems (bv. rotsen, zand).  

Er is aangetoond dat het onderwatergeluid van motorboten bestaat uit een set van harmonisch gerelateerde tonen. 
De frequentie en de amplitudes zijn afhankelijk van de snelheid van de boot, het motortype en de omwentelingen 
van de propeller. Er is momenteel nog slechts weinig bekend over de akoestiek van verschillende types motoren en 
boten, in tegenstelling tot grote schepen (Maxwell et al. 2010; Ogden et al. 2011; Sorensen et al. 2010). Over het 
algemeen kan gesteld worden dat grote boten (tragere snelheid, tragere propellers) een hogere geluidsdruk 
veroorzaken dan middelgrote en kleine boten (gekenmerkt door hoog toerental van de propellers). In een studie in 
Alaska was de geluidsdruk door kleine boten gemiddeld 96 dB (Kipple 2002), gemeten met een hydrofoon op 1,6 
kilometer afstand. 

Het gebruikte scheepstype is een RHIB. Er wordt uitgegaan van een geluidsdruk van 96 dB op een afstand van 1600 
meter. 

De drijvende PV-installatie wordt voor een beperkte tijd gebruikt (1 jaar). De installatie zelf genereert geen geluid.  

5.4.4.2 Effectbeschrijving en -beoordeling 

Aanlegfase 

Voor de constructie van de drijvende PV-installatie, connectoren en zeekabel wordt gebruik gemaakt van 
gespecialiseerde schepen. De installatie zal een beperkte duurtijd hebben.  

Ten opzichte van het reeds aanwezige geluidsklimaat ten gevolge van scheepsbewegingen van commerciële en 
recreatieve vaartuigen van en naar de haven van Oostende, wordt ingeschat dat dit een verwaarloosbaar effect is, 
dat slechts zeer beperkt in de tijd zal optreden. 

Operationele fase 

De operationele fase van de drijvende PV-installatie treedt in na de bouw en duurt 1 jaar. De installatie zelf genereert 
geen geluid. 
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Voor de onderhoudswerkzaamheden aan de installatie wordt ervan uitgegaan dat een klein schip zal gebruikt worden 
tijdens de exploitatie van het platform (maximaal 15 ton), gedurende een beperkte duur per jaar. Ten opzichte van 
het reeds aanwezige geluidsklimaat ten gevolge van scheepsbewegingen van commerciële en recreatieve 
vaartuigen van en naar de haven van Oostende, wordt ingeschat dat dit een verwaarloosbaar effect is, dat slechts 
zeer beperkt in de tijd zal optreden. 

Het effect van deze wijziging van het geluidsklimaat onder water op zeezoogdieren wordt besproken binnen de 
discipline ‘Fauna & Flora’. 

De beschouwde activiteit zal niet leiden tot een significante verhoging van het heersende geluidsklimaat, en blijft ten 
opzichte van de huidige situatie nagenoeg ongewijzigd.  

De kabelverbinding die de drijvende PV-installatie verbindt met de landzijde kan aanleiding geven tot EMV voor het 
bovengrondse gedeelte. Het grootste deel van de zeekabel is begraven en bevindt zich op minstens 1 meter diepte 
onder de zeebodem. In verband met EMV wordt opgemerkt dat het bij de onderzeese kabel gaat om geïnduceerde 
velden, waarbij de grootte in functie van de frequentie en spanning staat. Het EMV bij de onderzeese kabel is een 
grootteorde kleiner dan de exportkabels van offshore windparken. Daarnaast is de kabel over gedimensioneerd voor 
verwachte stromen en verschillende isolerende coaxiale lagen waardoor de EM-velden beperkt zullen blijven (maar 
niet onmeetbaar). Bovendien zal piek in gegenereerde velden beperkt zijn in tijd: enkel rond het middaguur, op een 
zonnige dag zal de verwachte 3 MW aan vermogen gegenereerd worden. Als laatste kan nog worden opgemerkt dat 
kabel wordt begraven, dus grootte van EMV tot 5x kleiner dan in water. Over dit onderwerp zijn evenwel nog veel 
leemten in de kennis. In het NEMO link project zijn eerder inschattingen gebeurd van de EMV en effecten 
(Hoeffelman 2011). 

Er wordt, op basis van deze diepte niet verwacht dat deze aanleiding kan geven tot EMV die verstoring kunnen geven 
voor fauna in zee. 

Ontmanteling 

De ontmanteling van de drijvende PV-installatie zal eveneens een beperkte duurtijd hebben, en er zal gebruik 
gemaakt worden van gespecialiseerde vaartuigen.  

Momenteel wordt er van uitgegaan dat de zeekabel en connector (optie 1 of optie 2) behouden blijven voor later 
hergebruik. 

De beschouwde activiteit zal niet leiden tot een significante verhoging van het heersende geluidsklimaat, en blijft ten 
opzichte van de huidige situatie nagenoeg ongewijzigd ((vrijwel) geen effect, 0). 

5.4.4.3 Impact op de Goede Milieutoestand en Milieudoelen (KRMS) 

In het kader van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie 2008/56/EG (KRMS) werden in juli 2012 door de Belgische Staat 
de kenmerken van de Goede Milieutoestand (GMT) en de milieudoelen gedefinieerd (herziening in 2018; Belgische 
Staat, 2018b), op basis van de elf kwalitatief beschrijvende elementen uit Bijlage I van de KRMS. In voorliggend 
hoofdstuk wordt de mogelijke impact besproken van de extractie van mariene aggregaten in het BNZ op de GMT en 
milieudoelen voor het beschrijvend element D11 (Energie, waaronder onderwatergeluid). 

Goede Milieutoestand en relevante milieudoelen 

GMT volgens de Kaderrichtlijn Mariene Strategie – De Kaderrichtlijn Mariene Strategie definieert de Goede 
Milieutoestand van beschrijvend element D11 als volgt:  

• D11: De toevoer van energie, waaronder onderwatergeluid, is op een niveau dat het mariene milieu geen schade 

berokkent. 

 

GMT in Belgische mariene wateren – De Goede Milieutoestand in Belgische mariene wateren wordt bereikt 
wanneer (Belgische Staat, 2018b):  

• C1: De ruimtelijke spreiding, de temporele omvang en het niveau van bronnen van antropogeen impulsief geluid 

zijn niet hoger dan de niveaus waarop populaties zeedieren schade wordt berokkend; 

• C2: De ruimtelijke spreiding, de temporele omvang en het niveau van antropogeen continu laagfrequent geluid 

zijn niet hoger dan de niveaus waarop populaties zeedieren schade wordt berokkend. 
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Relevante milieudoelen – Voor een opsomming van alle milieudoelen en de daarmee samenhangende indicatoren 
met betrekking tot D11 wordt verwezen naar het rapport van de Belgische Staat (2012b, 2018b). Volgend milieudoel, 
gerelateerd aan D11, wordt relevant geacht voor mariene zandwinning: 

• D11.2: Er mag geen positieve trend zijn in het jaargemiddelde van de geluidsdruk binnen de 1/3 octaafbanden 

63 en 125 Hz, gemeten op één locatie. 

Impact op de Goede Milieutoestand en Milieudoelen 

De drijvende PV-installatie genereert geen geluid. Enkel bij constructie, onderhouds- en ontmantelingsoperaties 
wordt geluid gegenereerd. Dit is echter beperkt en er wordt niet verwacht dit een significante bijdrage zal leveren tot 
het onderwatergeluid in de ruime omgeving van de opstelling. Bij de uitbating van de drijvende PV-installatie zal 
transport met kleine boten plaatsvinden.  

Er wordt niet verwacht dat het platform zal leiden tot een significante toename van de geluidsniveaus en een 
aantasting van het relevante milieudoel voor D11. 

Globaal kan besloten worden dat het platform geen positieve tendens zal veroorzaken in de jaarlijkse gemiddelde 
omgevingslawaainiveaus. Het platform hypothekeert de realisatie van de milieudoelen in het BNZ voor descriptor 
D11 dus niet.  

5.4.4.4 Samenvatting bespreking en beoordeling effecten op geluid 

Ten opzichte van de referentiesituatie wordt niet verwacht dat het gebruik van schepen voor onderhoud en exploitatie 
van de drijvende PV-installatie een effect zullen hebben op het onder- en bovenwatergeluid in het gebied.  

In onderstaande tabel worden de effecten op geluid samengevat. Volgende definities zijn van toepassing: significant 
positief (+++), matig positief (++), gering positief (+), (vrijwel) geen effect (0), gering negatief (-), matig negatief (--), 
significant negatief (---). 

Effecten op geluid Beoordeling t.o.v. referentiesituatie 

Wijziging onderwatergeluid door scheepsbewegingen tijdens 
de constructie 

0 

Wijziging onderwatergeluid door de drijvende PV-installatie 0 

Wijziging geluid boven water tijdens operationele fase 
(bootbewegingen, etc.) 

0 

Wijziging onderwatergeluid bij ontmanteling 0 

5.4.5 Leemten in de kennis 

In de inschatting van de effecten op geluid is uitgegaan van het gebruik van een vergelijkbaar schip als zal worden 
gebruikt tijdens de exploitatie van het nabijgelegen maritiem onderzoeks- en innovatieplatform. Het gebruikte schip 
zal een maximale tonnage van 15 ton hebben. 

5.4.6 Monitoring 

Er wordt geen monitoring voorzien van de geluidsdruk.  
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5.5 Fauna, flora en biodiversiteit 

5.5.1 Methodologie 

Het onderdeel ‘Fauna en Flora’ behandelt vier verschillende groepen organismen namelijk het benthos (macro- en 
epibenthos), de vissen, de vogels en de zeezoogdieren. Per groep wordt een beschrijving gegeven van de 
referentiesituatie, de mogelijke effecten van de drijvende PV-installatie en zeekabel, eventuele leemten in de kennis, 
milderende maatregelen en monitoring. 

De effectenanalyse onderzoekt welke handelingen tijdelijke of permanente directe/indirecte effecten hebben voor de 
beschouwde groepen organismen. Om deze effecten te kunnen schatten, worden – indien relevant – de effecten 
beschreven in andere disciplines zoals water en zeebodem eveneens geraadpleegd. Volgende effecten worden 
besproken en beoordeeld: 

Macrobenthos:  

• biotoopverlies  
• verhoging turbiditeit en sedimentatie turbiditeitspluim 

Epibenthos & Vissen: 

• verhoogde turbiditeit 

Avifauna & Zeezoogdieren: 

• voedselbeschikbaarheid 
• verhoogde turbiditeit 
• rustplaatsen 
• verstoring 

 

Als onderdeel van de discipline ‘Fauna en Flora’ wordt tevens het effect beschreven op de speciale 
beschermingszones die door het project kunnen beïnvloed worden, de zogenaamde passende beoordeling.  

Ten slotte wordt in een afzonderlijke paragraaf de impact van het project op de Milieudoelen en het behalen van de 
Goede Milieutoestand in het kader van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie besproken. 

5.5.2 Macrobenthos 

Macrobenthische organismen worden beschouwd als die soorten die in het sediment leven en groter zijn dan 1 mm. 
De belangrijkste vertegenwoordigers zijn de wormen (Annelida) (voornamelijk borstelwormen, Polychaeta), de 
schaaldieren (Crustacea) (voornamelijk vlokreeften, Amphipoda), de schelpdieren (Mollusca) (voornamelijk 
tweekleppigen, Bivalvia, en zeehuisjesslakken, Gastropoda) en de stekelhuidigen (Echinodermata) (voornamelijk 
zee-egels, Echinoidea). Het macrobenthos vormt een ideale indicator voor het monitoren van antropogene effecten 
omdat de organismen makkelijk te identificeren en te kwantificeren zijn. 

5.5.2.1 Referentiesituatie 

Bij de beschrijving van de referentietoestand wordt eerst een overzicht gegeven van het voorkomen van EUNIS28 
niveau 3 habitats in het BNZ. Vervolgens wordt een beeld gegeven van de macrobenthische gemeenschappen in 
het Belgisch deel van de Noordzee (BNZ) en in het projectgebied. 

 

28 EUNIS is een hiërarchisch systeem voor het classificeren van habitats in Europa en zijn omliggende zeeën. Er zijn 6 niveaus 
waarbij mariene habitats vooral onderverdeeld worden op basis van biologische zonatie (littoraal, infralittoraal, circalittoraal etc.), 
substraattype, hydrodynamische energie (golfblootstelling, getijdekracht), oceanografische variabelen (saliniteit) en de typische 
biologische soorten (Belgische Staat, 2012a). 
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EUNIS niveau 3 habitats 

Het Belgische deel van de Noordzee bestaat uit drie grote substraattypes die ecologisch overeenstemmen met een 
EUNIS niveau 3 habitatclassificatie (zie onderstaande figuur). De kartering is gebaseerd op verhoudingen tussen de 
percentages grind, zand en slib (zie inzet in onderstaande figuur) (Van Lancker 2012):  

• A5.1: Grofkorrelige sedimenten bestaan ofwel uit >=80 % grind, alsook uit sedimenten met een zand tot 
slibverhouding ≥ 9. De grofkorrelige substraten omvatten de grindbedden, behalve de grote blokken.;  

• A5.2: Zand tot slibbig zand bestaat uit <5 % grind en een zand/slibverhouding van ≥ 4;  
• A5.3: Slib tot zandig slib stemt overeen met < 5% grind, alsook een zand tot slibratio < 4.  

De betrouwbaarheid van de aflijning van deze substraattypes neemt af in zeewaartse richting.  

 
Figuur 5-18 Het voorkomen van EUNIS niveau 3 habitats op het BNZ. EUNIS A5.1 habitats zijn grofkorrelige sedimenten 
(gearceerd); A5.2 zijn de zand tot slibbige zanden (punten), A5.3 slib tot zandig slib (schuin gestreept), en A5.4 gemengde 
sedimenten (Van Lancker 2012). De achtergrondkleur toont de betrouwbaarheid van de kartering: wit tot licht blauw: laag; cyaan: 
hoog. 

 

Op Figuur 5-18 is te zien dat het projectgebied ingedeeld wordt als A5.2 (zand tot slibbig zand). Verder van de kust 
verwijderd komt het habitat type A5.3 voor (slib tot zandig slib).  

Het type sedimenthabitat in het projectgebied geeft reeds een eerste indicatie van het voorkomen van 
macrobenthosgemeenschappen aangezien de macrobenthosgemeenschappen sterk gerelateerd zijn aan deze 
sedimenthabitats (zie verder). Deze macrobenthische gemeenschappen worden elk gekenmerkt door karakteristieke 
soorten, diversiteit en dichtheid en komen in een mozaïek voor in het BNZ (Van Hoey et al., 2004; Degraer et al., 
2009; Breine et al., 2018). 
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Figuur 5-19 : Links: Geografische verdeling van de vier oorspronkelijke biotopen (rood: Limecola balthica, blauw: Abra alba, 
groen: Nephtys cirrosa en paars: Ophelia borealis biotoop; wit: onvoorspeld gebied, niet geanalyseerd) in het BNZ zoals 
gespecifieerd in Degraer et al. (2009). De contouren van de controlezones, alsook van de zoekzone in het noordwesten van het 
BNZ m.b.t. potentieel voor exploitatie van zand en grind worden eveneens weergegeven. Rechts: Geografische weergaven van 
de vijf herziene biotopen en hun staalnamelocaties in het BNZ volgens Breine et al. (2018). 

 

De te verwachten macrobenthosgemeenschap in het projectgebied (Figuur 5-19) is de Macoma balthica 
gemeenschap. Deze gemeenschap heeft een eerder lage soortenrijkdom (gemiddeld 7 spp./0,1 m²), en vaak een 
vrij hoge densiteit (gemiddeld 967 ind./m²) en komt typisch voor op slibbige sedimenten (mediane korrelgrootte: 
gemiddeld 95 μm). Deze gemeenschap is relatief soortenarm in vergelijking met de andere in de regio voorkomende 
kustgebonden Abra alba gemeenschap (Degraer et al. 2009). Er komen geen natuurlijke harde substraten voor. 

Naast de vermelde Macoma balthica gemeenschap komt in de buurt van het projectgebied ook de Abra alba 
gemeenschap voor, met overgangen tussen beide. 

De hiervoor vermelde gemeenschappen komen niet geïsoleerd van elkaar voor; graduele overgangen tussen de 
gemeenschappen worden wijd verbreid in het BNZ aangetroffen. De benthische gemeenschappen vertonen 
belangrijke jaarlijkse variaties door seizoenale schommelingen, wisselend succes van rekrutering, koude winters en 
wijzigende sedimentsamenstelling (Van Hoey et al. 2007). De omvang en oorzaken van deze schommelingen blijven, 
onder meer door een gebrek aan een continuïteit in langtermijnmonitoring, grotendeels onbekend. Algemeen kan 
gesteld worden dat de kustzone vooral gekenmerkt wordt door de Macoma en Abra gemeenschap (De Backer et al. 
2010).  

Biologische waardering – Pecceu et al. 2021 hebben de biologische waarderingskaart voor de BNZ herzien op 
basis van de voorkomende macrobenthos gemeenschappen. Voor een beschrijving van de methodiek en de 
gehanteerde criteria voor de opmaak van deze kaart wordt verwezen naar Pecceu et al. (2021).  

De biologische waarde van het projectgebied varieert tussen weinig waardevol en waardevol (Pecceu et al. 2021). 
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Figuur 5-20 :Waarderingskaart BNZ op basis van de voorkomende macrobenthosgemeenschappen (Pecceu et al., 2021) 

5.5.2.2 Autonome ontwikkeling 

Sedimentstructuur 

De stabiliteit en bodemstructuur in het projectgebied is in het algemeen groot. De bathymetrie en bodemstructuur 
werd over het algemeen niet gewijzigd gedurende de laatste decennia. Voor de autonome ontwikkeling kan dus 
aangenomen worden dat de huidige toestand in de toekomst niet noemenswaardig wijzigt, waardoor ook niet 
verwacht wordt dat zich wijzigingen in macrobenthosgemeenschap zullen voordoen. 

Klimaatsverandering  

Door de klimaatsverandering zullen veranderingen optreden in de stromingskarakteristieken en in de morfologie van 
het Belgisch deel van de Noordzee (BNZ). Naast veranderingen in de algemene gemiddelde waarden van 
bijvoorbeeld zeespiegel, temperatuur, etc., wordt er een toename verwacht in de extreme klimaatgebeurtenissen. Zo 
zal een toename van extreme stormen zeer zeker een invloed hebben op de sedimentdynamiek aangezien 
sedimenttransport in grote mate plaatsvindt tijdens extreme hydraulische condities. Er wordt echter niet verwacht dat 
zich hierdoor drastische wijzigingen voordoen in de macrobenthosgemeenschap van het gebied. 
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5.5.2.3 Effectbespreking 

Biotoopverlies  

Door de aanwezigheid van de drijvende PV-installatie (inclusief verankeringen), connectoren (paalbuis of 
onderzeese connector) gaat een kleine oppervlakte aan benthisch zacht substraat verloren, waarbij dit wordt 
vervangen door harde substraten (verankeringen, paal, connector). De oppervlakte is echter zeer beperkt waardoor 
er (vrijwel) geen effect is. 

Ten opzichte van de referentiesituatie is er vrijwel geen effect op de lokale macrobenthosgemeenschap (0, 
onmeetbaar effect of niet relevant). 

Verhoging turbiditeit en sedimentatie turbiditeitspluim 

Door de aanwezigheid van de drijvende PV-installatie (incl. verankeringen) en connectoren ontstaan beperkte 
turbiditeitspluimen (discipline ‘Water’). Doordat het projectgebied gelegen is in de zone van het turbiditeitsmaximum 
nabij de kust is de turbiditeit van nature erg hoog. De benthosgemeenschap in het gebied is aangepast aan deze 
hoge turbiditeit. 

Er wordt niet verwacht dat ten opzichte van de referentiesituatie de turbiditeit in het gebied zal toenemen. Hierdoor 
worden geen effecten verwacht op het benthos in en rond het projectgebied, noch door effecten van turbiditeit zelf, 
noch door sedimentatie. 

Samenvatting bespreking- en beoordeling effecten op benthos  

Biotoopverlies 

Er gaat door de aanwezigheid de drijvende PV-installatie, connectoren (optie 1 en optie 2) een zeer kleine en te 
verwaarlozen oppervlakte aan zacht substraat verloren. Dit is een te verwaarlozen effect (0). 

Toename in turbiditeit  

De turbiditeit in het gebied zal niet significant toenemen, waardoor geen effect op macrobenthosgemeenschappen 
in de omgeving zal zijn. Bovendien zijn de mariene organismen in het projectgebied reeds aangepast aan de van 
nature hoge turbiditeit. De impact van de installatie wordt als verwaarloosbaar beschouwd (vrijwel geen effect, 0).  

Sedimentatie van de turbiditeitspluim 

Het effect van sedimentatie van de turbiditeitspluim is verwaarloosbaar. In het gebied zijn de 
benthosgemeenschappen reeds onderhevig aan een hoge sedimentatie en aangepast eraan. De impact van de 
installatie wordt als verwaarloosbaar beschouwd (vrijwel geen effect, 0). 

5.5.2.4 Leemten in de kennis 

Momenteel zijn er geen leemten in de kennis. 

5.5.2.5 Monitoring 

Er is geen nood aan monitoring. 

5.5.3 Epibenthos en vissen 

Het epibenthos omvat alle organismen (> 1 mm) die op of dicht boven de zandbodem of op keien en stenen (grind) 
voorkomen. De belangrijkste groepen zijn de zeeanemonen (Anthozoa) behorend tot het phylum neteldieren 
(Cnidaria); de krabben (Brachyura), heremietkreeften (Anomura) en garnalen (Caridea) behorend tot de schaaldieren 
(Crustacea); het phylum schelpdieren (Mollusca) (voornamelijk twee-kleppigen (Bivalvia); zeehuisjesslakken 
(Gastropoda); inktvissen en pijlinktvissen (Cephalopoda)), en tenslotte het phylum stekelhuidigen (Echinodermata) 
(slangsterren (Ophiuroidea); zeesterren (Asteroidea); zee-egels (Echinoidea)). 

De studie van de vissen legt de nadruk op de demersale vissen. Deze groep van vissen ondervindt namelijk het 
meeste rechtstreekse effect van maritieme projecten. De demersale visfauna wordt omschreven als de vissen die 
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op of in de nabijheid van de bodem leven en efficiënt met een boomkor bemonsterd kunnen worden. De belangrijkste 
ordes van de demersale vissen zijn de Haringachtigen (Clupeiformes), de Grondels (Gobiidae), de 
Kabeljauwachtigen (Gadiformes), de Baarsachtigen (Perciformes), de Platvissen (Pleuronectiformes) en de 
Schorpioenvisachtigen (Scorpaeniformes). 

5.5.3.1 Referentiesituatie 

Epibenthos – Belgisch deel van de Noordzee 

Monitoringsonderzoek op schaal van het hele BNZ van De Backer et al. (2010a) geeft een overzicht van de 
epibenthos en demersale visgemeenschappen op basis van 80 staalnamepunten en 1 tot 9 campagnes in de periode 
lente 2004 – lente 2009 (herfst en lente campagnes, 9 campagnes in totaal; zie ook De Backer et al., 2010b; 
Vandendriessche et al., 2009). Hierbij werden 92 soorten vastgesteld. Voor een situering van de slepen waarbij 
epibenthos en demersale vis werden geïnventariseerd, wordt verwezen naar onderstaande figuur. Uit de figuur is af 
te leiden dat er een sleep is uitgevoerd voor de kust van Oostende, die representatief kan zijn voor het projectgebied. 
Meer recente monitoring in de daaropvolgende jaren werd niet gerapporteerd op diezelfde schaal, maar werd eerder 
toegespitst op specifieke projecten zoals de installatie en monitoring van windparken op zee. Zodoende wordt de 
informatie uit het monitoringsrapport van De Backer et al. (2010a) gebruikt voor de beschrijving van de 
referentiesituatie. 

Ruimtelijke patronen – Gebaseerd op de monitoringsresultaten uit De Backer et al. (2010a, b) en Vandendriessche 
et al. (2009) voor de 80 staalnamelocaties verspreid over het BNZ worden er meerdere soortengemeenschappen 
afgebakend met hun ruimtelijke distributie. Op regionale schaal blijkt dat de dominante structurerende gradiënt 
binnen het BNZ de kust-offshore gradiënt is. Gemeenschappen dicht bij de kust worden gedomineerd door garnalen, 
slangsterren en krabben, terwijl meer offshore voornamelijk heremietkreeften en de demersale vissoorten schar en 
kleine pieterman worden aangetroffen (zie verder). Verder blijkt dat de soortenrijkdom en densiteiten hoger liggen in 
de meer kustnabije locaties. De parameters die de verschillen het best kunnen verklaren zijn fysische karakteristieken 
zoals saliniteit, temperatuur, diepte en sedimentkenmerken (De Backer et al., 2010b; Vandendriessche et al., 2009). 

Procentuele verdeling van de densiteit en biomassa – De procentuele verdeling van de densiteit en biomassa 
van de verschillende taxa die zijn waargenomen tijdens deze campagnes wordt weergegeven in onderstaande figuur. 
Op basis van deze figuur kan er afgeleid worden dat de slangsterren het meest vertegenwoordigd zijn, gevolgd door 
de tweekleppigen en garnalen. Op basis van de gegevens uit de verschillende staalnamecampagnes stelde De 
Backer et al. (2010a) tevens het volgende vast: 

• De densiteit en biomassa is significant verschillend tussen de staalnames uitgevoerd in de kustzone enerzijds en 

offshore anderzijds. De densiteit (ind./1000 m²) en biomassa (gWW /1000 m²) waren significant hoger in de 

kustzone (323 ind./1000 m², 887 gWW/1000 m²) in vergelijking met de zone offshore (22 ind./1000 m², 70 

gWW/1000 m²). Aangezien de controlezones uit voorliggend MER op verschillende afstand van de kustzone 

gelegen zijn, zal er dus een verschil te merken zijn met betrekking tot de densiteiten en de biomassa van het 

epibenthos; 

• Wat de soortenrijkdom betreft, zijn er geen significante verschillen tussen de verschillende zones (kust en 

offshore). In de staalnames genomen tijdens de herfst is de soortenrijkdom wel hoger dan in de staalnames die 

genomen zijn tijdens de lente. Op basis van de diversiteitsindex N1 kan er afgeleid worden dat de diversiteit in 

de kustzone minder groot is dan offshore; 

• Er werden geen significante verschillen waargenomen tussen de staalnames in de offshore geulen en deze in de 

banken; 

• Bij vergelijking van de staalnames tussen de verschillende jaren onderling is het verschil verwaarloosbaar. 
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Figuur 5-21 Situering sleeplocaties voor analyse epibenthos en visfauna op het gehele BNZ (De Backer et al., 2010a). In deze 
figuur worden de voormalige controlezones (vóór wijziging door het Marien Ruimtelijk Plan) weergegeven.  

 

 
Figuur 5-22: Procentuele verdeling van de verschillende taxa in de epibenthos stalen (De Backer et al., 2010a) 

 

Het epibenthos binnen het BNZ is tevens van belang binnen het Europees beschermde Natura 2000 Habitattype 
1170 ‘Geogene riffen’, waarbij het voorkomt in associatie met grindvelden binnen SBZ-H ‘Vlaamse Banken’. Voor de 
specifieke staat van instandhouding en instandhoudingsdoelstellingen voor deze grindvelden verwijzen we naar de 
‘Passende Beoordeling’. 
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Demersale vissoorten 

Analoog aan het epibenthos, is de kustzone (cf. projectgebied) duidelijk rijker aan demersale vissen dan de verderaf 
gelegen gebieden. Ter hoogte van Oostende werden de hoogste densiteiten opgemeten (184 ind./1000m²) (De 
Maersschalck et al. 2006). 

 
Figuur 5-23 Grafische weergave van de ruimtelijke verspreiding van de gemiddelde densiteit in 2005 voor de demersale visfauna 
(De Maersschalck et al., 2006). Blauw: concessiegebieden C-Power windpark, groen: randzones, geel: referentiegebieden, rood: 
andere gebieden. De grootte van de bollen varieert tussen 4 en 184 ind./1000 m². 

 

In totaal werden door De Maersschalck et al. (2006) op het BNZ (en het aangrenzende stukje NCP) 52 demersale 
vissoorten waargenomen in 2005, waarvan 38 soorten in het voorjaar en 45 soorten in het najaar. 

 
Figuur 5-24 Grafische weergave van de ruimtelijke verspreiding van de gemiddelde soortenrijkdom in 2005 voor de demersale 
visfauna (De Maersschalck et al. 2006). Blauw: concessiegebieden C-Power windpark, groen: randzones, geel: 
referentiegebieden, rood: andere gebieden. De grootte van de bollen varieert tussen 9 en 24 soorten per vissleep. 

 

De gemiddelde soortenrijkdom varieerde tussen 9 en 24 soorten per vissleep. Het aantal soorten lag 25 % lager in 
de oostelijke kustzone in vergelijking met de kustzone tussen 5 en 15 km uit de kust. Voor de kust van Oostende 
was de soortenrijkdom relatief laag. 
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Op basis van andere data (lente 2004 – lente 2008; 82 staalname stations; 1 tot 9 campagnes) werden door De 
Backer et al. (2010) in totaal 69 vissoorten waargenomen. De belangrijkste groepen demersale vissoorten op het 
BNZ zijn: 
• Baarsachtigen (28 %) (vb. pieterman, zandspiering); 
• Platvissen (27 %) (vb. tong, schar, pladijs…); 
• Grondels29 (21 %); 
• Haringachtigen (9 %) (vb. haring, sprot); 
• Kabeljauwachtigen (9 %) (vb. wijting, kabeljauw); 
• Schorpioenvis (6 %). 

 

 

Figuur 5-25 Procentuele verdeling van de demersale visgemeenschappen op het BNZ (De Backer et al., 2010) 

 

Verder concludeert De Backer et al. (2010) het volgende: 
• De kustzone (cf. het projectgebied) heeft een duidelijk onderscheiden soortensamenstelling. 
• In de herfst worden de hoogste densiteiten en soortenrijkdom vastgesteld in de kustzone (gemiddeld 68 ind./1000 

m²).  
• Wat betreft soortenrijkdom is er een algemene stijging vanaf de kust verder offshore, waarbij de hoogste waarde 

wordt vastgesteld t.h.v. de Vlaamse Banken (gemiddeld 19 soorten).  
• Wat de soortensamenstelling betreft, kan afgeleid worden dat er grote verschillen waargenomen worden tussen 

de kust- en offshore stations en de lente- en herfststalen. Tijdens de lente zijn er in de kustzone vooral hoge 
concentraties aan grondels en haringachtigen; in de offshore stations zijn de baarsachtigen het meest dominant 
aanwezig. De groep van de platvissen is in alle zones goed vertegenwoordigd: 

 

 
Figuur 5-26 Procentuele verdeling demersale visgemeenschappen per zone tijdens de lente en de herfst (De Backer et al. 2010) 

 

29 Grondels behoren eigenlijk tot de Baarsachtigen, maar omwille van het grote aandeel worden ze hier toch afzonderlijk 
opgenomen. 
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5.5.3.2 Autonome ontwikkeling 

Visserij 

Een aantal visbestanden, zoals schol en tong, in de Noordzee zijn, o.a. als gevolg van het Europese visserijbeheer, 
positief aan het evolueren. Veranderingen in dit visserijbeheer gebeuren weliswaar langzaam, maar hebben toch 
een duidelijk positief effect. Voor de bestanden van een aantal sleutelsoorten in de Noordzee, zoals kabeljauw, schol 
en tong, worden langetermijnbeheerplannen opgemaakt. Verder wordt extra aandacht besteed aan het beperken 
van bodemverstorende visserijtechnieken (e.g. boomkor) en aan de problematische teruggooi van o.a. ondermaatse 
vis, niet-commerciële soorten, ongewervelden en afval. Niettegenstaande deze positieve evoluties, zijn er nog steeds 
visbestanden die zwaar onder druk staan, zoals kabeljauw (Belgische Staat, 2012a). In het projectgebied wordt niet 
commercieel gevist met bodemverstorende technieken maar desalniettemin zullen de evoluties met betrekking tot 
visserij in het ruimere gebied van de Noordzee ook voelbaar zijn in de visbestanden in het projectgebied in de 
toekomst. 

Klimaatsverandering  

Er kan verwacht worden dat de visgemeenschappen en vermoedelijk ook de epibenthosgemeenschappen 
wijzigingen zullen ondergaan ten gevolge van de klimaatsverandering (wijzigingen in stromingskarakteristieken, 
chemische eigenschappen van het zeewater, temperatuur, stormfrequenties, etc.). Op dit moment heerst er nog veel 
onzekerheid over de kwantificering van de invloeden van klimaatsverandering op het mariene milieu, zeker op de 
schaalgrootte van het BNZ. Bovendien zijn de effecten geïnduceerd door klimaatsverandering niet altijd te scheiden 
van effecten ten gevolge van andere, menselijke invloeden. Een belangrijk effect is de wijziging in voorkomen en 
verspreiding van vissen, gekoppeld aan een wijzigend voedselaanbod (o.a. benthos). Sommige soorten zoals 
kabeljauw lijken te verminderen in het BNZ (noordwaartse shift), terwijl andere soorten zoals ansjovis en zeebarbeel 
vaker worden aangetroffen (Vanderperren et al. 2011). Voor de meeste soorten blijft het echter onduidelijk wat 
precies het aandeel van het klimaat hierin is. 

5.5.3.3 Effectbespreking 

Verhoging turbiditeit 

Door de aanwezigheid van de drijvende PV-installatie en connectoren ontstaan turbiditeitspluimen (discipline 
‘Water’). Doordat het projectgebied gelegen is in de zone van het turbiditeitsmaximum nabij de kust is de turbiditeit 
van nature erg hoog. De epibenthos- en visgemeenschap in het gebied is aangepast aan deze hoge turbiditeit. Er 
wordt niet verwacht dat ten opzichte van de referentiesituatie de turbiditeit significant zal toenemen. Hierdoor worden 
geen effecten verwacht op epibenthos en vissen in en rond het projectgebied, noch door effecten van turbiditeit zelf, 
noch door sedimentatie (geen effect, 0). 

5.5.3.4 Leemten in de kennis 

Momenteel zijn er geen leemten in de kennis. 

5.5.3.5 Monitoring 

Er is geen monitoring vereist voor wat betreft epibenthos en visbestanden. 
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5.5.4 Avifauna & (zee)zoogdieren 

5.5.4.1 Referentiesituatie 

Avifauna  

Belang van het Belgisch deel van de Noordzee voor zeevogels – Het BNZ is een belangrijk overwinterings- en 

foerageergebied voor zeevogels. Vooral de ondiepe westelijke kustbanken zijn van groot belang. Daarnaast is ook 

de relatie met het land van groot belang (Bijlage 1 MRP): 
• De seizoenstrek verloopt evenwijdig aan en in de nabijheid van de kuststrook, zowel over water als over land, en 

vormt een onderdeel van de Oost-Atlantische trekvogelroute. Dit is een verzamel- en foerageerplaats op 
wereldschaal. 

• Voor de voedsel- en slaaptrek vliegen de vogels van en naar de verschillende gebieden op het land die voor hen 
belangrijk zijn: 

• De Westkust (omgeving De Panne-Westende); 
• De Kustpolders van Oostende-Brugge-Zeebrugge (vooral noordoostelijk deel); 
• De haven van Zeebrugge (zowel voor- als achterhaven); 
• De kustpolders van Brugge-Damme-Lapscheure; 
• De kustpolders van de Zwinstreek; 
• IJzer-Handzamevallei en omgeving Lampernisse; 
• De polders van Sint-Laureins en omgeving. 

 

 
Figuur 5-27 Biologische waarderingskaart voor de zeevogels (Bron: INBO, december 2012 (niet gepubliceerd), uit Bijlage 1 MRP) 

 

Het belang van de kustnabije zone komt duidelijk naar voor in de biologische waarderingskaart voor de zeevogels 

(zie bovenstaande figuur). 

Zeevogelsoorten van de kustzone versus soorten van open zee – De zeevogelsoorten die op het BNZ 

voorkomen, kunnen opgedeeld worden in soorten die in de kustzone voorkomen en soorten die verder uit de kust 

voorkomen.  

Verder uit de kust is het water helderder, wat voor een aantal zeevogels een voorwaarde is om hun prooi te kunnen 

bemachtigen, zoals Zeekoeten, Alken en Jan-Van-Genten. Deze soorten naast Roodkeelduiker, Dwergmeeuw en 

Drieteenmeeuw weten de aanwezigheid van zandbanken te appreciëren, omdat de concentratie van voedsel hier 

kennelijk hoog is. Daarnaast bestaan er ook echte offshore soorten die bijna zelden of nooit aan de kust worden 

waargenomen; het betreft Noordse stormvogel en Grote jager. Noordse stormvogel voedt zich met allerlei voedsel 

dat aan de oppervlakte drijft en wordt tevens in grote aantallen waargenomen achter vissersvaartuigen. Grote jager 
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leeft eveneens van visafval, maar vangt ook levende vis of dwingt andere vogels hun pas gevangen maaltijd op te 

braken.  

Wat de sternen betreft, foerageren Visdief en Grote stern vooral tijdens broedseizoen dicht tegen de kust en onder 

meer ook rondom de haven van Oostende. 

Internationaal belangrijke zeevogelsoorten – Ondanks de beperkte omvang van het BCP komen acht soorten 
zeevogels in aanmerking voor bescherming op basis van de Europese Vogelrichtlijn. Dat zijn de soorten die worden 
opgelijst in de Bijlage I van de Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en geregeld worden vastgesteld, vervolgens de soorten 
waarvan geregeld meer dan 1 % van de biogeografische populatie in het BCP voorkomt (de zogenaamde Ramsar-
norm) (Belgische Staat, 2012a). 
 
Tabel 5-9 Overzicht van de internationaal belangrijke zeevogelsoorten op het BCP en de gebruikte internationale 
kwalificatiecriteria. Voor de omschrijving van de aantallen werd gebruikt gemaakt van de talrijkheidschaal zoals voorgeschreven 
door de Vlaamse Avifauna Commissie (1989): zeer klein aantal 1-10, klein aantal 11-100, vrij klein aantal 101-1000, vrij groot 
aantal 1001-10.000, groot aantal 10.001-100.000 en zeer groot aantal meer dan 100.000 (Belgische Staat, 2012a) 

Soort  Wetenschappelijke naam 
Bijlage I 

Vogelrichtlijn 

Overschrijding 1%-

norm 
Voorkomen  

Roodkeelduiker  Gavia stellata Ja  Nee  
Overwinteraar en doortrekker in 

vrij klein tot vrij groot aantal 

Fuut  Podiceps cristatus Nee Ja 
Overwinteraar in vrij groot tot 

groot aantal 

Grote Mantelmeeuw  Larus marinus Nee Ja 
Doortrekker en overwinteraar in 

vrij groot aantal 

Kleine Mantelmeeuw  Larus fuscus Nee Ja 
Broedvogel en doortrekker in vrij 

groot aantal 

Dwergmeeuw  Hydrocoloeus minutus Ja Ja 

Doortrekker in vrij klein tot vrij 

groot aantal en overwinteraar in 

vrij klein aantal 

Grote Stern  Sterna sandvicensis Ja Ja 

Broedvogel in vrij klein tot vrij 

groot aantal en doortrekker in vrij 

klein aantal 

Visdief  Sterna hirundo Ja Ja  

Broedvogel in vrij groot aantal en 

doortrekker in vrij klein tot vrij 

groot aantal 

Dwergstern  Sternula albifrons Ja  Ja  
Broedvogel en doortrekker in klein 

tot vrij klein aantal 

 
Voor vier soorten werd een Speciale Beschermingszone op zee in het kader van de Vogelrichtlijn afgebakend (zie 
Passende Beoordeling). Het gaat om de Grote Stern, de Visdief, de Fuut en de Dwergmeeuw die voornamelijk 
voorkomen in zones nabij de kust:  

1.Zeebrugge en de onmiddellijke omgeving (met inbegrip van de Baai van Heist) is vooral belangrijk als broedplaats 

voor de stern en de visdief (april tot augustus);  

2.De ondiepe zandbanken tussen Oostende en de Franse grens herbergen belangrijke winterconcentraties van 

onder meer de fuut;  

3.De Vlakte van de Raan is een belangrijk gebied voor de fuut.  

 

Het projectgebied is gelegen in de SBS-V2.  

Het gebied tussen het strand en circa 6 mijl uit de kust van Middelkerke tot Bredene (circa 164,5 km²) is van belang 

voor Zwarte zeeëend (vooral in het zuidwestelijk gedeelte), Fuut (vooral in het noordoostelijk gedeelte), en in mindere 

mate voor Visdief, Grote stern en Dwergmeeuw (Haelters et al., 2004). 
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• Futen (Podiceps cristatus) komen over het algemeen voor in het volledige kustgebied. Specifiek in de omgeving 
van het projectgebied komt de soort voor met hogere dichtheden in het gebied van de zuidelijke tot de westelijke 
Wenduinebank (86 km²). Dit gebied wordt, samen met het gebied t.h.v. de westelijke Nieuwpoortbank, de 
Smalbank en het gebied ten noorden van de Broersbank (61 km², 18 % van de Futen), als belangrijkste en meest 
geschikte gebieden beschouwd op basis van het aantal vogels en de oppervlakte van de gebieden (Haelters et 
al. 2004). 

• Visdief (Sterna hirundo) komt vooral voor nabij de kust. Het zeegebied rond de haven van Oostende herbergt 
belangrijke concentraties (15 km², 16 % van de Visdieven).  

• Grote stern (Sterna sandvicensis) komt voor in een ruim gebied vanaf de laagwaterlijn tot 22 mijl uit de kust. Rond 
de haven van Oostende komen hogere concentraties voor (22 km², 8 % van de Grote sternen). Het voorkomen 
van de soort is gerelateerd aan ondiepe zandbanken in het gebied tussen de Smalbank en de Trapegeer. 

• Dwergmeeuw (Larus minutus) komt in de Belgische zeegebieden zeer verspreid voor, maar voornamelijk binnen 
de 12 mijl uit de kust. Ook deze soort komt voor in (relatief beperkte) concentraties in het zeegebied rond de 
haven van Oostende.  

• Zwarte zeeëend (Melanitta nigra) komt zeer geconcentreerd voor binnen de 5 à 6 mijl uit de kust, maar de 
hoofdconcentraties komen niet voor in de onmiddellijke buurt van Oostend, wel in het gebied van de Stroombank 
tot de oostelijke Nieuwpoortbank (57 km², 59 % van de populatie). De soort komt overwegend voor in niet te diepe 
wateren, waar weinig verstoring door de scheepvaart (Balandbank, Trapegeer). Voorjaarstrek in vrij groot aantal 
is uitgesproken in februari en maart, doch kan sterk verlaten tot midden april. Najaarstrek vindt hoofdzakelijk 
plaats tussen augustus en oktober, doch kan bij uitzonderlijk strenge winters de hele winter plaatsgrijpen. Tijdens 
de zomer is de Zwarte zeeëend in vrij klein aantal aanwezig voor de kust. 

Verder dient ook het voorkomen van concentraties van Paarse strandloper (Calidris maritima) als overwinteraar 

gemeld te worden in het gebied rond Oostende. Deze soort is gebonden aan artificiële rotskusten zoals golfbrekers 

en strekdammen.  

De kust en de Belgische mariene wateren vormen ook een trekcorridor voor niet-zeevogels. Op basis van tellingen 

op zee werden opmerkelijke concentraties aan zangvogels vastgesteld (Vanermen et al. 2006). Schattingen geven 

aan dat tussen 85 en verschillende honderden miljoenen vogels deze corridor boven de zuidelijke Noordzee 

gebruiken (Hüppop et al. 2006). 

(Zee)zoogdieren  

Belang van het Belgisch deel van de Noordzee voor zeezoogdieren – Tot en met 2003 werden zeezoogdieren 

slechts sporadisch waargenomen tijdens zeevogeltellingen in de Belgische mariene wateren. Hierbij ging het 

hoofdzakelijk om zeehonden (zowel grijze zeehond als gewone zeehond) en bruinvissen. Sinds het voorjaar van 

2003 echter worden in het Belgische gedeelte van de Noordzee evenals in de Nederlandse wateren in toenemende 

mate zeezoogdieren gemeld, waarbij vooral de aantallen bruinvissen en witsnuitdolfijnen in het oog springen. Dit 

kadert in een algemene trend die ook in de andere landen rond de zuidelijke Noordzee werd vastgesteld. Algemeen 

wordt aangenomen dat het hierbij niet gaat om een effectieve aantallentoename, maar om een verschuiving van de 

foerageergebieden van dieren uit noordelijkere regionen als een onrechtstreeks gevolg van kleine veranderingen in 

het klimaat, hoewel ook andere oorzaken niet kunnen worden uitgesloten (Depestele et al. 2008; Haelters & 

Camphuysen 2009). 

Alle zeezoogdieren zijn beschermde soorten, waarvoor België in internationaal verband verplichtingen op zich heeft 

genomen ter bescherming, en om negatieve impacten zoveel mogelijk te vermijden. Walvisachtigen en zeehonden 

zijn nl. soorten van de Europese Habitatrichtlijn Bijlage II en IV. Dit betekent dat ze niet opzettelijk verstoord mogen 

worden tijdens de overwintering, voortplanting en trek (artikel 12). Het toestaan of aanvaarden van activiteiten die 

mogelijk de dood van beschermde soorten tot gevolg heeft, kan beschouwd worden als een inbreuk op artikel 12 

van de Habitatrichtlijn. Verder heeft België ook in het kader van ASCOBANS (Overeenkomst inzake de bescherming 

van de kleine walvisachtigen in de Oostzee en de Noordzee) aanvaard dat de partijen zouden streven naar het 

vermijden van significante verstoring, in het bijzonder van akoestische aard (Conservation and Management Plan in 

de Bijlage van de Overeenkomst) (Di Marcantonio et al. 2007).  

Twee soorten zeezoogdieren worden regelmatig waargenomen in de Belgische mariene wateren, namelijk de 

bruinvis Phocoena phocoena en de gewone zeehond Phoca vitulina (Degraer et al., 2010). Andere soorten die als 

inheems beschouwd worden maar minder frequent waargenomen worden zijn de witsnuitdolfijn Lagenorhynchus 

albirostris, de tuimelaar Tursiops truncatus en de grijze zeehond Halichoerus grypus. 
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Het is zeer moeilijk om binnen het BNZ migratiecorridors te bepalen of om gebieden aan te duiden die meer of minder 

belangrijk zijn voor zeezoogdieren, gezien de mobiliteit van de zeezoogdieren, het grote gebied waarover populaties 

voorkomen en het onvoorspelbaar karakter van het voorkomen (Di Marcantonio et al. 2007; Degraer et al. 2009).  

Bruinvis – Het voorkomen van de bruinvis, zowel ruimtelijk als in de tijd, is moeilijk te voorspellen, gezien de bruinvis 

een zeer mobiele soort is, waarvan de verspreiding afhangt van tal van factoren die niet alleen door beheer in 

beschermde gebieden kunnen beïnvloed worden (vb. klimaatsveranderingen, met effecten op de voedselketen) 

(Degraer et al., 2010). De dieren die aangetroffen worden in Belgische wateren vormen geen geïsoleerde populatie, 

maar maken deel uit van een veel grotere populatie, die zich verspreidt over de hele zuidelijke en centrale Noordzee.  

Bruinvissen komen het hele jaar door voor in de Belgische zeegebieden, maar er is een duidelijk seizoenaal patroon 

zichtbaar. De hoogste dichtheden aan bruinvissen komen vooral tijdens het voorjaar en de zomer voor, met 2000-

4000 dieren als totaal over het gehele BNZ.  

Bij de luchtsurvey uitgevoerd op 1 april 2014 werden in 3,5 uren tijd 331 bruinvissen waargenomen, wat een schatting 

opleverde van een gemiddelde dichtheid van 4 dieren per km². Dat zijn, in een gebied in oppervlakte gelijkaardig aan 

Belgische wateren, ongeveer 14.000 bruinvissen - meteen de hoogste densiteit ooit vastgesteld in het BNZ. Het lijkt 

er dus op dat de zuidwaartse shift in verspreiding zich nog steeds doorzet. Recenter werden lagere densiteiten 

opgemerkt, meer in lijn met eerdere observaties. In 2020 voerde het KBIN twee zeezoogdier surveys uit voor het 

bepalen van de dichtheid en de verspreiding van zeezoogdieren in Belgische wateren. De resulterende schatting 

van de gemiddelde dichtheid voor het Belgische deel van de Noordzee was in beide surveys net dezelfde, 

respectievelijk 0,56 (0,37-0,77) en 0,55 (0,36-0,78) Bruinvissen per km² in juni en september, of in totaal naar 

schatting 1900 Bruinvissen (Haelters et al. 2021). 

In andere periodes (buiten de lente- en zomerperiode) is er sprake van enkele honderden exemplaren (Haelters et 

al. 2011; Rumes et al. 2011). In de gehele Noordzee bevinden zich ongeveer een kwart miljoen bruinvissen. 

Gedurende het grootste deel van het jaar komt aldus minder dan 1 % van de Noordzeepopulatie voor in Belgische 

wateren, maar seizoenaal (lente-zomer) loopt dit aantal op tot meer dan 5 % van de populatie in de Noordzee.  

In het voorjaar (maart-april) komen bruinvissen frequenter voor nabij de kust (Haelters et al. 2011), waarbij tot 4 

dieren/km² zeegebied kunnen oplopen (Haelters et al. 2016). Tijdens de zomermaanden komt een beperktere piek 

voor. 

 

Tabel 5-10 Geschatte gemiddelde dichtheid aan bruinvissen in Belgische wateren 2008-2014 (Haelters et al. 2013). 

 

 

Voor de kust van Oostende worden regelmatig bruinvissen waargenomen, ook in de haven (bron: waarnemingen.be). 

Gewone zeehond – Tot de jaren ’50 werden zeehonden frequent waargenomen aan de Belgische kust. In die tijd 

bestonden in België al decennialang geen echte kolonies zeehonden meer (waar voortplanting plaatsvindt), 

waarschijnlijk voornamelijk door een continue en hoge graad van verstoring, bejaging en vervuiling. Rond de jaren 

’50 waren de zeehondenkolonies overal in de zuidelijke Noordzee reeds sterk in omvang verminderd. Als gevolg van 

de achteruitgang van de zeehondenkolonies in de ons omringende landen, was de zeehond in België eveneens een 

zeldzame verschijning geworden. Sinds de jaren 1980 beginnen de zeehondenkolonies in de Zeeuwse Delta en 

Frankrijk te herstellen (Degraer et al., 2009). De laatste jaren worden er bijgevolg opnieuw regelmatig groepjes van 
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5 tot 20 individuen van gewone zeehonden waargenomen aan de Belgische kust, voornamelijk ter hoogte van de 

jachthaven van Nieuwpoort en ter hoogte van een strandhoofd bij Koksijde. In en rond Oostende worden regelmatig 

solitaire exemplaren gezien (Haelters et al. 2016). 

Er is geen sprake van een geïsoleerde zeehondenpopulatie in Belgische wateren. Onze kust is op heden niet 

geschikt voor zeehondenkolonies omwille van een gebrek aan onverstoorde locaties. Zeehonden leggen grote 

afstanden af en de dieren waargenomen in het BNZ zijn afkomstig van kolonies in Zeeland, de Waddenzee, de 

zuidoostelijke kust van Engeland en de baai van de Somme. 

Naast de Gewone zeehond komt Grijze zeehond (Halychoerus grypus) ook regelmatig voor in en rond het 

projectgebied (Haelters et al. 2016). 

Vleermuizen – Naast zeezoogdieren komen ook vleermuizen voor tijdens de trekperiode boven het Belgisch deel 

van de Noordzee, naar analogie met zangvogels. 

Hierover is momenteel nog relatief weinig bekend omwille van de moeilijke waarneembaarheid, al zijn de afgelopen 

jaren wel onderzoeksinspanningen geleverd door monitoring in de offshore windparken. Vleermuizen worden slechts 

zelden waargenomen tijdens zeevogeltellingen omdat ze voornamelijk bij valavond en ’s nachts actief zijn. Bepaalde 

soorten, zoals de Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) migreren tussen Groot-Brittannië en het vasteland. 

Recent werd het voorkomen aangetoond van vleermuizen in de Nederlandse windmolenparken OWEZ en prinses 

Amalia, op respectievelijk 15 en 23 km van de kust (Jonge Poerink et al. 2013). Hierbij gaat het hoofdzakelijk om 

Ruige dwergvleermuis en in mindere mate om Rosse vleermuis (Nyctalus noctula). Tijdens een meetcampagne met 

behulp van een akoestische vleermuisdetector op het onderzoeksschip Belgica werden vier verschillende soorten 

vleermuizen gedetecteerd, met Ruige dwergvleermuis als meest voorkomende (Brabant et al. 2016). Dit werd 

bevestigd in de recente meetcampagnes in het kader van monitoring in de offshore windparken (Degraer et al. 2019).  

Trekkende exemplaren van de Tweekleurige vleermuis (Vespertilio murinus) werden enkele malen rustend 

waargenomen langs de zeedijk te Oostende (Bron: waarnemingen.be). 

5.5.4.2 Autonome ontwikkeling 

Behalve bestaande (semi)-natuurlijke fluctuaties in het zeevogel- en zeezoogdierenbestand (bijvoorbeeld door 
veranderingen in de voedselbeschikbaarheid, of door verschuivingen van overwinteringsgebieden) zijn er geen 
aanwijzingen dat er momenteel belangrijke wijzigingen zouden plaatsvinden. Voor bruinvis wordt reeds meer dan 10 
jaar een verschuiving van de foerageergebieden van dieren uit noordelijkere regionen vastgesteld, die zich op heden 
vermoedelijk nog steeds voortzet.  

De belangrijkste bedreigingen voor zeevogels zijn vervuiling (olie, plastic), verstoring (door scheepvaart), 
windmolens (aanvaringen of verstoring) en visserij (bij specialistische soorten). Voor zeezoogdieren zijn de 
belangrijkste bedreigingen overbevissing, incidentele vangst, vervuiling (inclusief geluid en afval), klimaatverandering 
en aanvaring met schepen.  

5.5.4.3 Effectbespreking 

Geluid 

Tijdens de aanlegfase en ontmantelingsfase wordt geluid genereerd door scheepsbewegingen. Dit is beperkt in de 
tijd. De drijvende PV-installatie genereert geen geluid tijdens de operationele fase. De enige geluidsproductie die 
verwacht wordt is afkomstig van scheepsbewegingen tijdens onderhoudsactiviteiten. Dit is echter zeer beperkt in 
omvang ten opzichte van de reeds bestaande geluidsdruk door schepen van en naar de haven van Oostende. Er 
worden bijgevolg geen verstoringseffecten verwacht op zeezoogdieren door onder- of bovenwatergeluid. 

Voedselaanbod 

De aanwezigheid van de drijvende PV-installatie (inclusief verankeringen) en connectoren (ofwel buispaal, optie 2, 
of onderzeese connector, optie 1) kan leiden tot een verhoogd voedselaanbod door concentraties van vissen rond 
de structuren. Gelet op de beperkte omvang en de nabijheid van een uitgebreid aanbod van vaste structuren in en 
rond de haven van Oostende (o.a. strekdammen) zal het effect voor vogels en zeezoogdieren hoogstens zeer 
beperkt positief zijn. 

Verhoging van de turbiditeit van het zeewater kan een indirect effect hebben op zeevogels en zeezoogdieren, ten 
gevolge van een negatief effect op bepaalde organismen die behoren tot de filtervoeders en dienst doen als 
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voedselbron voor de hogere trofische niveaus. De filtermechanismen waarmee de organismen voedselpartikels uit 
het water zeven kunnen verstopt geraken. Een verhoogde turbiditeit beïnvloedt bovendien eveneens het plaatselijk 
lichtklimaat en daarmee het fytoplankton (algen). Omdat fytoplankton aan de basis staat van de voedselketen kan 
de verhoogde turbiditeit effect hebben op organismen hoger in de voedselketen, zoals vissen, vogels, en 
zeezoogdieren. Vermits het projectgebied reeds een van nature hoge turbiditeit heeft, tegen het turbiditeitsmaximum 
aan, zal er geen meetbaar effect optreden met betrekking tot turbiditeit, en worden geen effecten verwacht op 
zeezoogdieren en vogels. 

Rustplaats 

Het drijvende PV-installatie en optie 2: buispaal zal zeevogels aantrekken die drijvende installatie zullen gebruiken 
als rustplaats. Hierbij worden voornamelijk meeuwen en aalscholvers verwacht. Dit is een positief effect. 

Verstoring 

Enkel op de kardinale boeien wordt verlichting geplaatst. Dit is zeer beperkt. Indien geopteerd wordt voor de buispaal, 
zal ook deze verlicht worden. Deze verlichting omwille van veiligheid zal mogelijk migrerende vogels aantrekken. De 
omvang van de verlichting is echter zeer beperkt. Vermits de kuststrook met bijhorende verlichting vlakbij gelegen 
is, wordt dit effect niet als significant negatief beoordeeld. 

Gelet op de geringe omvang van de installatie worden geen significante effecten verwacht door de exploitatie van 
de drijvende PV-installatie op vleermuizen. 

Verstoring tijdens ontmanteling 

Tijdens de ontmantelingsfase kan tijdelijk een verhoogde geluidsdruk ontstaan die geluidsverstoring met zich mee 
kan brengen voor vissen, vogels en zeezoogdieren. Dit is echter zeer beperkt in omvang. 

5.5.4.4 Leemten in de kennis 

Met betrekking tot avifauna en zeezoogdieren is momenteel weinig informatie voorhanden met betrekking tot de 
generatie van onderwatergeluid door testopstellingen. 

5.5.4.5 Mitigerende maatregelen en compensaties 

Aangezien er geen belangrijke negatieve effecten verwacht worden als gevolg van de exploitatie van de drijvende 
PV-installatie, dringen er zich geen milderende maatregelen op. 

5.5.4.6 Monitoring 

Vanuit de aspecten avifauna en (zee)zoogdieren dringen zich geen monitoring op om eventuele effecten op de 
avifauna en (zee)zoogdieren in te schatten. 
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5.5.5 Samenvatting bespreking en beoordeling effecten op fauna, flora en 
biodiversiteit 

In onderstaande tabel worden de effecten op fauna, flora en biodiversiteit samengevat. Volgende definities zijn van 
toepassing: significant positief (+++), matig positief (++), gering positief (+), (vrijwel) geen effect (0), gering negatief 
(-), matig negatief (--), significant negatief (---). 

Effecten op fauna, flora en biodiversiteit Beoordeling t.o.v. referentiesituatie 

Macrobenthos - biotoopverlies 0 

Macrobentos - turbiditeit 0 

Macrobenthos - sedimentatie 0 

Epibenthos en vissen - turbiditeit 0 

Vogels en (zee)zoogdieren - gebruiksfase 0 

Vogels en (zee)zoogdieren - ontmanteling 0 

Vogels en (zee)zoogdieren - voedselaanbod 0 

Vogels en (zee)zoogdieren – indirecte effecten turbiditeit op 
voedselaanbod 

0 

Vogels en (zee)zoogdieren – rustplaats + 

Vogels en (zee)zoogdieren – verstoring 0 

Vogels en (zee)zoogdieren - verstoring tijdens ontmanteling 0 

5.5.6 Impact op Goede Milieutoestand & Milieudoelen 

In het kader van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie 2008/56/EG (KRMS) werden in juli 2012 door de Belgische Staat 
de kenmerken van de Goede Milieutoestand (GMT) en de milieudoelen gedefinieerd, op basis van de elf kwalitatief 
beschrijvende elementen uit Bijlage I van de KRMS. Deze werden in 2018 bijgewerkt. In voorliggend hoofdstuk wordt 
de mogelijke impact besproken van de plaatsing van de drijvende PV-installatie en zeekabel in het BNZ op de GMT 
en milieudoelen voor de beschrijvende elementen Biodiversiteit (D1), Door menselijke activiteiten geïntroduceerde 
niet-inheemse soorten (D2), Voedselketens (D4) en Integriteit van de zeebodem (D6), gezien deze allen een link 
hebben met de discipline Fauna en Flora.  

De impact op D6 werd gedeeltelijk reeds besproken binnen de discipline ‘Water’.  

D3 (Commercieel geëxploiteerde soorten vis en schaal- en schelpdieren) is eveneens gerelateerd aan de discipline 
‘Fauna & Flora’, maar gezien er voor deze descriptor in België geen milieudoelen gedefinieerd zijn met relevantie 
voor de drijvende PV-installatie en zeekabel, wordt binnen dit hoofdstuk niet verder ingegaan op de impact van de 
ontginningsactiviteiten op de milieudoelen van descriptor D3.  

Goede Milieutoestand en relevante milieudoelen 

GMT volgens de Kaderrichtlijn Mariene Strategie – De Kaderrichtlijn Mariene Strategie definieert de Goede 
Milieutoestand van de beschrijvende elementen D1, D4, en D2 als volgt: 

• D1: De biologische diversiteit wordt behouden. De kwaliteit en het voorkomen van habitats en de verspreiding en 

dichtheid van soorten zijn in overeenstemming met de heersende fysiografische, geografische en klimatologische 

omstandigheden. 

• D2: Door menselijke activiteiten geïntroduceerde niet-inheemse soorten komen voor op een niveau waarbij het 

ecosysteem niet verandert. 
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• D4: De diversiteit (soortsamenstelling en de relatieve dichtheden) in de trofische gildes en het evenwicht van de 

totale dichtheden tussen de trofische gilden mogen niet negatief beïnvloed worden door antropogene druk. 

GMT in Belgische mariene wateren – Conform Belgische Staat (2018c) wordt de GMT in Belgische mariene 
wateren bereikt wanneer: 

• D1: Biodiversiteit 

• C1: Het sterftecijfer per soort als gevolg van incidentele bijvangst is lager dan het niveau waarop de soort 

wordt bedreigd, zodat de levensvatbaarheid van de soort op lange termijn is gegarandeerd. Dit criterium is 

van toepassing op soorten vogels, zoogdieren, reptielen en niet-commercieel geëxploiteerde soorten vis en 

koppotigen, die gevaar lopen door incidentele bijvangst in de regio of subregio; 

• C2: De populatiedichtheid van de soort wordt niet geschaad door antropogene belastingen, zodat de 

levensvatbaarheid van de soort op lange termijn is gegarandeerd; 

• C3: De demografische kenmerken van de populatie (bv. omvang van het lichaam of leeftijdsstructuur, 

genderratio, vruchtbaarheid en overlevingscijfers) van de soorten duiden op een gezonde populatie die niet 

wordt geschaad door antropogene belastingen; 

• C4: Het verspreidingsgebied en, indien van toepassing, het verspreidingspatroon van de soorten is in 

overeenstemming met de heersende fysiografische, geografische en klimatologische omstandigheden. 

• C5: De omvang en toestand van de habitat van de soort zijn geschikt voor de ondersteuning van de 

verschillende fasen van de levenscyclus van de soort; 

• C6: De toestand van het habitattype, met inbegrip van de biotische en abiotische structuur en de functies 

ervan (bv. de kenmerkende soortensamenstelling ervan en hun relatieve dichtheid, het niet-voorkomen van 

bijzonder gevoelige of kwetsbare soorten of soorten die een essentiële functie hebben, de 

groottesamenstelling van soorten), wordt geen schade berokkend door antropogene belastingen. 

• D4: Ecosysteem, voedselketen 

• De diversiteit (soortsamenstelling en de relatieve dichtheden) in de trofische gildes (D4C1) en het evenwicht 

van de totale dichtheden tussen de trofische gilden (D4C2) mogen niet negatief beïnvloed worden door 

antropogene druk. 

• D2: Niet-inheemse soorten 

• C1: Het aantal via menselijke activiteiten nieuw in het wild geïntroduceerde niet-inheemse soorten, per 

beoordelingsperiode (zes jaar), gemeten vanaf het referentiejaar zoals gerapporteerd voor de initiële 

beoordeling, tot een minimum wordt beperkt en waar mogelijk tot nul teruggebracht. 

Relevante milieudoelen – Voor een opsomming van alle milieudoelen en de daarmee samenhangende indicatoren 
met betrekking tot D1, D2, en D4 wordt verwezen naar het rapport van de Belgische Staat (2018c). De milieudoelen, 
gerelateerd aan D1, D2, en D4, die relevant worden geacht voor het project, zijn hieronder opgelijst. Voor D1 en D4 
zijn er geen specifieke milieudoelen met relevantie voor mariene aggregaatextractie genoteerd. 

D2.1: Introductie van nieuwe door de mens geïntroduceerde niet-inheemse soorten macrofauna en macroflora (> 1 
mm) die een ecosysteem veranderen wordt vermeden. Met soorten waarover taxonomische onenigheid bestaat en 
waarvoor de veranderingen als gevolg van een permanente introductie, met inbegrip van de voortplanting, 
verwaarloosbaar zijn, wordt geen rekening gehouden. 

Impact op de Goede Milieutoestand en Milieudoelen 

Impact op D1/D4/D6 – Uit de effectbespreking- en beoordeling van het macrobenthos, epibenthos en vissen blijkt 
dat er kan aangenomen worden dat de drijvende PV-installatie en zeekabel geen significante effecten zal 
veroorzaken, omwille van de zeer beperkte omvang van het project en de te verwaarlozen effecten. Er worden geen 
biologische wijzigingen in het macrobenthos verwacht die kunnen aanleiding geven tot meetbare wijzigingen in 
ecosysteemfunctionering. 

Impact op D2 - De plaatsing van de drijvende PV-installatie en zeekabel, en meer bepaald de verankeringen en 
connectoren (optie 1 of optie 2), leiden tot een verhoging van vast substraat waarop niet-inheemse soorten (NIS) 
zich kunnen vestigen en voortplanten.  Er wordt verwacht dat op deze structuren grote aantallen niet-inheemse 
soorten (NIS) zullen kunnen vestigen.  

Uit onderzoek blijkt vooral de intertidale zone van offshore harde substraat habitats gevoelig te zijn (Kerckhof et al. 
2016). De structuren van de drijvende PV-installatie blijven gedurende een korte periode aanwezig. De zeekabel en 
geassocieerde connector (optie 1 of optie 2) blijven langer aanwezig. NIS kunnen zich hierop voortplanten en verder 
verspreiden in het mariene ecosysteem in de omgeving. De installaties zijn gelegen dichtbij de haven van Oostende, 
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waar reeds hoge aantallen NIS werden vastgesteld. Verwacht wordt dat deze NIS zich gemakkelijk zullen kunnen 
vestigen op de nabijgelegen installaties. De toename van oppervlakte aan hard substraat zal echter beperkt zijn ten 
opzichte van de oppervlakte aan harde substraten in de directe omgeving (strekdammen, havenmuren, golfbrekers). 
Bijgevolg is dit een te verwaarlozen effect. Op dit vlak wordt bijgevolg geen meetbare impact verwacht op de realisatie 
van de Goede Milieutoestand. 

Omwille van de beperkte omvang van het project en de aard van de activiteiten wordt geen impact verwacht ten 
opzichte van de initiële toestand (2012) voor diverse indicatoren die de realisatie van de Goede Milieutoestand voor 
de descriptoren D1, D4 en D6 aantonen. Het project hypothekeert de realisatie van de milieudoelen in het BNZ voor 
deze descriptoren dus niet.  

De drijvende PV-installatie en zeekabel (incl. connector) leiden tot een zeer beperkte verhoging van hard substraat, 
waarop niet-inheemse soorten zich kunnen vestigen. Omwille van de zeer beperkte oppervlakte in vergelijking met 
de oppervlakte aan harde substraten in en rond de haven van Oostende, wordt geen impact verwacht op de realisatie 
van de Goede Milieutoestand voor de descriptor D2. 

5.5.7 Passende beoordeling 

5.5.7.1 Inleiding 

Het beleid van de Europese Commissie is erop gericht om de biologische diversiteit in stand te houden. Belangrijke 
pijlers waarop deze bescherming steunt, zijn de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn (respectievelijk 79/409/EEG en 
92/43/EEG). Om de doelstellingen binnen deze richtlijnen te realiseren worden de Europese lidstaten verplicht om 
naast algemene beschermingsmaatregelen, ook speciale beschermingszones af te bakenen en er een gepast 
beheer te voeren. Deze vormen samen een ecologisch netwerk van beschermde gebieden in een Europees verband: 
het Natura 2000-netwerk. 

In kader van voorliggend project is het interessant om artikel 6, leden 3 en 4 van de Habitatrichtlijn aan te halen (zie 
§ 4.1.2.2): 

• 6, lid 3. Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied, maar 
afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, 
wordt een passende beoordeling gemaakt van de gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de 
instandhoudingdoelstellingen van dat gebied. Gelet op de conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor 
het gebied en onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, geven de bevoegde nationale instanties slechts 
toestemming voor dat plan of project nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat het de natuurlijke kenmerken 
van het betrokken gebied niet zal aantasten en nadat zij in voorkomend geval inspraakmogelijkheden hebben 
geboden. Artikel 6, lid 3 werd omgezet in artikelen 14 en 15 van het KB van 27 oktober 2016 betreffende de 
procedure tot aanduiding en beheer van de mariene beschermde gebieden. 

• 6, lid 4. Indien een plan of project, ondanks negatieve conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor het 
gebied, bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende redenen van groot openbaar belang, met 
inbegrip van redenen van sociale of economische aard, toch moet worden gerealiseerd, neemt de Lidstaat alle 
nodige compenserende maatregelen om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard 
blijft. De Lidstaat stelt de Commissie op de hoogte van de genomen compenserende maatregelen. Artikel 6, lid 3 
werd omgezet in artikel 15 § 7 van het KB van 27 oktober 2016 betreffende de procedure tot aanduiding en beheer 
van de mariene beschermde gebieden. 

Voor een gedetailleerde bespreking van het juridische kader wordt verwezen naar Hoofdstuk 4. 

De Europese richtlijnen werden nationaal bekrachtigd door de Wet ter bescherming van het mariene milieu onder de 
rechtsbevoegdheid van België (20/01/1999). In art. 7 wordt gespecificeerd dat de Koning speciale 
beschermingszones kan instellen onder de Vogelrichtlijn (SBZ-V) of Habitatrichtlijn (SBZ-H) bestemd voor de 
instandhouding van zekere mariene habitats of bijzondere soorten. Een verdere vertaling van de Europese richtlijnen 
en de Wet Marien Milieu vond plaats in volgende Koninklijke Besluiten: 

• Het KB van 21 december 2001 betreffende de bescherming van de soorten in de zeegebieden onder de 
rechtsbevoegdheid van België: hier worden verschillende maatregelen genomen ter bescherming van 
wilde/bedreigde flora en fauna en van de biodiversiteit; 

• Het KB van 14 oktober 2005 betreffende de instelling van speciale beschermingszones en speciale zones voor 
natuurbehoud in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België, dat intussen grotendeels uitgehold is 
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door het KB van 20 maart 2014 tot aanneming van het marien ruimtelijk plan en het KB van 27 oktober 2016 tot 
aanduiding en beheer van de mariene beschermde gebieden. In 2012 werd de zone Trapegeer-Stroombank 
uitgebreid tot de zone Vlaamse Banken; 

• Het KB van 14 oktober 2005 betreffende de voorwaarden, sluiting, uitvoering en beëindiging van 
gebruikersovereenkomsten en het opstellen van beleidsplannen voor de beschermde mariene gebieden in de 
zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België, dat eveneens grotendeels vervangen is door de KB’s van 
20 maart 2014 en van 27 oktober 2016; 

• Het KB van 5 maart 2006 tot instelling van een gericht marien reservaat in de zeegebieden onder de 
rechtsbevoegdheid van België en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 oktober 2005 tot instelling van 
speciale beschermingszones en speciale zones voor natuurbehoud in de zeegebieden onder de 
rechtsbevoegdheid van België, dat eveneens grotendeels vervangen is door de KB’s van 20 maart 2014 en van 
27 oktober 2016; 

• Het KB van 27 oktober 2016 tot aanduiding en beheer van de mariene beschermde gebieden regelt de volgende 
zaken: 

– de aanwijzing van nieuwe Natura 2000 gebieden; 
– de aanname van instandhoudingsdoelstellingen, instandhoudingsmaatregelen en beheerplannen; 
– de procedure voor de passende beoordeling die uitgevoerd moet worden voor projecten en plannen die 

mogelijks een significante impact kunnen hebben op een Natura 2000 gebied, en; 
– de monitoring. 

Op basis van dit KB werd het MB van 11 januari 2022 betreffende de aanneming van instandhoudingsdoelstellingen 
voor mariene beschermde gebieden ingesteld. 

• Het KB van 22 mei 2019 dat het Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026 voor het Belgisch deel van de Noordzee 
vastlegt. 

Het projectgebied situeert zich binnen Vogelrichtlijngebied ‘SBZ-2’ (Vogelrichtlijn, KB van 14 oktober 2005) en is 
gelegen op minder dan 1 kilometer van het Habitatrichtlijngebied ‘Vlaamse banken’ (Habitatrichtlijn; KB van 16 
oktober 2012). 

Het projectgebied situeert zich in de nabijheid van het Habitatrichtlijngebied ‘Vlaamse Banken’. Op basis van de 
Europese Habitatrichtlijn (art. 6) en zijn verdere vertaling in het KB 14/10/2005, KB 05/03/2006 en KB 16/10/2012 
dient een passende beoordeling opgemaakt te worden voor projecten binnen deze zone, daar deze activiteiten 
mogelijks significante gevolgen kunnen hebben voor de beschermde habitats. De passende beoordeling dient 
rekening te houden met de instandhoudingsdoelstellingen van het betrokken gebied. Indien uit de passende 
beoordeling blijkt dat het project een significant negatieve invloed kan hebben op de natuurlijke kenmerken van het 
beschermde gebied, moet in de eerste plaats gezocht worden naar alternatieve oplossingen. Indien er geen 
alternatieve oplossingen voorhanden zijn, dient aangetoond te worden dat het project wordt uitgevoerd om 
dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, en kan 
mits de nodige compenserende maatregelen eventueel toch een toestemming verleend worden. 

5.5.7.2 Beschrijving van het Vogelrichtlijngebied ‘SBZ-2’ 

In uitvoering van de Vogelrichtlijn werden in het Belgische deel van de Noordzee drie gebieden geselecteerd als 
Vogelrichtlijngebied of Speciale Beschermingszone: SBZ1, SBZ2 en SBZ3. Deze vogelrichtlijngebieden werden 
geselecteerd op basis van hun ornithologisch belang op basis van een rapport van de Beheerseenheid van het 
Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium (BMM). 

Het vogelrichtlijngebied ‘SBZ-2’ is gelegen voor de kust van Oostende tot aan de Oostendebank en heeft een 
oppervlakte van circa 144,80 km2. Het gebied wordt gekenmerkt door zandbanken en depressies, met een fauna 
die belangrijk is als voedselbron voor verschillende vogelsoorten. Het gebied is belangrijk als foerageer- en 
rustgebied voor zeevogels. Het gebied is aangewezen als Speciale Beschermingszone vanwege het belang voor 
Dwergstern (Sternula albifrons), Fuut (Podiceps cristatus), Dwergmeeuw (Hydrocoloeus minutus), Visdief (Sterna 
hirundo) en Grote stern (Thalasseus sandvicensis). In het gebied komen eveneens belangrijke aantallen 
Roodkeelduikers (Gavia stellata), Zwarte zeeëenden (Melanitta nigra), Kleine mantelmeeuwen (Larus fuscus) en 
Grote mantelmeeuwen (Larus marinus) voor.  

Er is een drukke scheepvaart in het gebied waarbij sternen en meeuwensoorten profiteren door het hoge 
voedselaanbod door opwelling in de stroomnaden nabij sterke hellingen langs de vaargeulen. In de rustiger delen bij 
ondiepe zandbanken worden vooral rustminnende soorten gevonden (Fuut, Roodkeelduiker en Zwarte zee-eend). 
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Zoals vermeld in 5.5.7.3 bleek dat enkel voor te beschermen habitats gebiedsspecifieke IHD’s naar voren geschoven 
kunnen worden, en dat het nog steeds niet mogelijk is om gebiedsspecifieke IHD’s op te stellen voor zeezoogdieren 
en zeevogels. In 2022 werden de IHD’s herzien en gepubliceerd (MB van 11 januari 2022). Bijgevolg zijn geen 
gebiedsspecifieke IHD’s voorhanden voor SBZ-2. 

5.5.7.3 Beschrijving van het Habitatrichtlijngebied ‘Vlaamse Banken’ 

Het projectgebied is gelegen in de nabijheid van het Habitatrichtlijngebied ‘Vlaamse Banken’ (circa 200 m). 

Het Habitatrichtlijngebied ‘Vlaamse Banken’ is een uitbreiding van het bestaande Habitatrichtlijngebied ‘Trapegeer-
Stroombank’ tot een totale oppervlakte van ca. 1.100 km², aan de westelijke zijde van het Belgische deel van de 
Noordzee. Het gebied is van essentieel belang voor Habitattype 1110 (35 % van BNZ) en Habitattype 1170 zijnde 
de grindbedden (29 % van het BNZ potentieel) en L. conchilega aggregaties (38 % van BNZ potentieel).  

Het gebied heeft 4 subzones naargelang de habitatkenmerken:  

A. Complex van zandbanken met dominantie van het Abra alba biotoop = habitattype ‘permanent met zeewater 
bedekte zandbanken’ (1110) en Lanice conchilega aggregaties = habitattype ‘Riffen’ (1170) 
B. Zandbanken met dominantie van de Nephtys cirrosa en Ophelia limacina biotopen (1110) 
C. Complex van zandbanken met dominantie van de Nephtys cirrosa en Ophelia limacina biotopen (1110) en 
van grindbedden (1170) 
D. Zandbanken met dominantie van de Ophelia limacina en Nephtys cirrosa biotopen (1110) 

Habitattype 1110 wordt omschreven als het structureel en functioneel ondeelbaar geheel van zandbanktop en 
flankerende geulen. Vanuit morfologisch oogpunt moet nagenoeg het volledige BNZ onder dit habitattype 
geklasseerd worden. 

Habitattype 1170 omvat twee subtypes: 
• De geogene grindbedden worden algemeen erkend als gebieden met bijzondere ecologische waarde: ze 

herbergen een rijke fauna en flora met een hoge soortenrijkdom op de stenen. Zo blijkt de Europese platte oester 
Ostrea edulis, een in de zuidelijke Noordzee met uitsterven bedreigde en riffenvormende soort, sterk afhankelijk 
te zijn van deze grindbedden; 

• De biogene aggregaties van de schelpkokerworm Lanice conchilega veroorzaken lokale sedimentaccumulaties, 
waardoor duidelijk afgelijnde structuren met specifiek fysische kenmerken ontstaan. Binnen deze aggregaties is 
de macrobiotische soortenrijkdom 4 tot 6 keer hoger dan op plaatsen waar de soort niet voorkomt en is de 
macrobenthische dichtheid tot 34 keer hoger als gevolg van zijn aanwezigheid. De aggregaties fungeren 
bovendien ook als belangrijke foerageer- en schuilplaats voor o.a. juveniele platvissen. 

De criteria voor aanmelding van het gebied als Gebied van Communautair Belang zijn beschreven in Degraer et al. 
(2009) en zijn gebaseerd op: 
• vier scenario’s, als richtinggevend voor de aanduiding van de potentiële Habitatrichtlijngebieden voor wat betreft 

het habitattype 1110 ‘Permanent met zeewater overspoelde zandbanken’; 
• de ruimtelijke verspreiding van het potentiële habitattype 1170 zijnde ‘Riffen’, verder gespecificeerd in L. 

conchilega (kokerwormen) aggregaties en grindbedden (inclusief refugium). 

Uit de studie van 2009 betreffende het opstellen van een lijst van potentiële Habitatrichtlijngebieden (Degraer et al., 
2009) bleek dat de ecologisch meest waardevolle zandbanken zich binnen het Habitatrichtlijngebied 'Vlaamse 
Banken' bevinden. Dit werd ook erkend en in rekening gebracht bij de aanwijzing van het Habitatrichtlijngebied, het 
opstellen van KRMS en het uitwerken van het MRP. Ook ecologisch waardevolle grindbedden zijn voornamelijk 
gesitueerd binnen SBZ-H ‘Vlaamse Banken’.  

De Vlaamse Banken zijn niet geselecteerd voor de bescherming van soorten opgenomen in Bijlage II van de 
Habitatrichtlijn, omdat de populaties van deze soorten in de Belgische zeegebieden van ondergeschikt belang zijn 
en omdat met de huidige kennis geen kerngebieden kunnen worden aangeduid die vooral voor deze soorten en voor 
een langere periode van belang kunnen zijn. Evenwel wordt in voorliggende passende beoordeling ook de impact 
van mariene aggregaatextractie op de bruinvis meegenomen, een soort waarvoor de Belgische mariene wateren als 
belangrijk worden beschouwd en die is opgenomen in Bijlage II van de Habitatrichtlijn (Degraer et al., 2010). 
Mogelijks zullen er bij de herziening van de instandhoudingsdoelstellingen wel soortspecifieke IHD’s opgenomen 
worden. Deze zullen echter pas van kracht worden in loop van 2021, en kunnen bijgevolg niet meegenomen worden 
in voorliggend MER. 
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In 2010 is door Degraer et al. (2010) een kader geschetst om de huidig geldende instandhoudingsdoelstellingen 
(IHD) te definiëren voor alle beschermde soorten en habitats in het Belgische deel van de Noordzee. De formele 
juridische omzetting van deze geformuleerde instandhoudingsdoelstellingen werd vastgelegd bij KB van 27 oktober 
2016 (Procedure tot aanduiding en beheer van mariene beschermde gebieden). Dit KB legt de procedures vast die 
moeten gevolgd worden voor het aanwijzen van Natura 2000-gebieden, en voor het opstellen en aannemen van 
IHD’s, beheerplannen en instandhoudingsmaatregelen. De formele aanname van de IHD’s gebeurde door middel 
van het ministerieel besluit (MB van 2 februari 2017; Belgische Staat, 2017) betreffende de aanname van 
instandhoudingsdoelstellingen voor de mariene beschermde gebieden. 

In 2018 werd, in uitvoering van de KRMS, de milieutoestand van het BNZ geëvalueerd (Belgische Staat, 2018a) en 
werden nieuwe milieudoelen aangenomen. Deze nieuwe kennis verworven tijdens de evaluatie van de 
milieutoestand en de herziening van de milieudoelen vormde in 2019 de basis van een wetenschappelijke studie 
(Haelters et al., 2019) die tot doel had na te gaan of aanpassingen aan de bestaande IHD’s (Belgische Staat 2016) 
wenselijk waren om verder te kunnen bouwen aan een geïntegreerd beleid. Bovendien werd deze evaluatie ook 
aangegrepen om voor sommige soorten en habitats aanvullende IHD’s op te stellen. Uit deze studie bleek dat enkel 
voor te beschermen habitats gebiedsspecifieke IHD’s naar voren geschoven kunnen worden, en dat het nog steeds 
niet mogelijk is om gebiedsspecifieke IHD’s op te stellen voor zeezoogdieren en zeevogels. In 2022 werden de IHD’s 
herzien en gepubliceerd (MB van 11 januari 2022). 

De beheerplannen voor de SBZ zijn goedgekeurd door de minister maar tot op heden nog niet gepubliceerd als 
ministerieel besluit. 

Hierna worden op basis van het document ‘Instandhoudingsdoelstellingen voor het Belgische deel van de Noordzee 
– Habitat- en Vogelrichtlijn – Herziening 2022’ (Belgische Staat, 2022) de beschermde habitats waarvoor SBZ-H 
‘Vlaamse Banken’ werd aangemeld meer in detail beschreven, met bijzondere aandacht voor de staat van 
instandhouding en de instandhoudingsdoelstellingen. Ook de soort bruinvis wordt in onderstaande paragrafen 
beschreven. 

Habitattype 1110 ‘Permanent met zeewater overspoelde zandbanken’ 

Profielschets 

Degraer et al. (2009) omschrijven het habitattype 1110 in het BNZ als “het structureel en functioneel ondeelbaar 

geheel van zandbanktop en flankerende geulen”, zoals morfologisch te onderscheiden aan de hand van 

bathymetrische kaarten. 

Ecologische vereisten 

Verspreidingsgebied – Vanuit morfologisch oogpunt is nagenoeg het volledige BNZ een zandbank-geulen systeem. 

De totale oppervlakte aan zandbankengebied in het BNZ bedraagt 3148 km². 

Typische soorten – Het zandbankengebied op het BNZ wordt gekenmerkt door een relatief divers benthisch 

ecosysteem, hoofdzakelijk bestaande uit macro-invertebraten, epifauna en demersale visfauna. De verspreiding van 

deze soort groepen wordt voornamelijk bepaald door een kust-offshore gradiënt en de daarmee gerelateerde 

sedimentsamenstelling. Voor een gedetailleerde beschrijving van de voorkomende gemeenschappen wordt 

verwezen naar § 5.5.2 en §5.5.3. 

Kwetsbaarheid – Verschillende menselijke activiteiten, zoals boomkorvisserij, aggregaatextractie, baggerwerken, 

baggerstorten of de constructie van windmolenparken op zee, tasten de ecologische integriteit van 

zandbankecosystemen aan. Alhoewel verschillend in aard, locatie en omvang, hebben deze activiteiten alle gemeen 

dat ze een rechtstreekse en onrechtstreekse impact op het leven van de zeebodem en dus ook op dit van het 

habitattype 1110 hebben. 

Samen met de gevolgen van eutrofiëring (voornamelijk in de kustzone), zorgen deze activiteiten ervoor dat er 

gedurende de laatste decennia sterke veranderingen in het zandbankenecosysteem hebben plaatsgevonden. 

Sommige soorten (o.a. binnen de tweekleppigen) zijn verdwenen, andere kenden een verschuiving binnen de 

geografische verspreiding van de soort (Houziaux et al., 2007). 
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Beoordeling staat van instandhouding voor het BNZ 

De staat van instandhouding van de ondiepe zandbanken en omliggende gebieden is waarschijnlijk verarmd door 

een decennialange impact en wordt als matig ongunstig beoordeeld. Niet enkel de bodem werd aangetast (vooral 

door zandwinning en boomkorvisserij), ook de waterkwaliteit is veranderd door een invloed van vervuild water vanaf 

het land, door lozingen op zee en door eutrofiëring. Voor de benthosgemeenschap kan in het algemeen gesteld 

worden dat er waarschijnlijk een shift voorkwam naar soorten die zich snel en massaal kunnen voortplanten (r-

strategen), en die weinig gevoelig zijn voor verstoring. Soorten die lang leven, en zich slechts langzaam voortplanten, 

en meestal relatief groot kunnen worden (K-strategen) zijn zeldzaam geworden of zijn verdwenen. 

Streefbeeld bij de staat van instandhouding voor het BNZ  

a. In eerste instantie dient de fysische habitat van zandbanken en geulen te worden bewaard, met het bewaren van 
de mogelijkheid van natuurlijke veranderingen. 

b. Een behoud van de benthische gemeenschap wordt niet als doelstelling geformuleerd: zoals aangehaald betreft 
de huidige situatie waarschijnlijk een verarmde situatie, met vooral opportunistische soorten. 

c. Behoud en verbetering van de functie als paai- en kraamkamergebied voor platvissoorten. 
d. Herstel van een meer natuurlijke benthische gemeenschap door o.a. een meer beperkte aanwezigheid van niet 

inheemse soorten; een natuurlijke verhouding in de aanwezigheid van benthische r en K strategen, met een hoger 
aantal K-strategen dan de huidige situatie; de aanwezigheid van kwetsbare soorten, zoals langlevende 
tweekleppige schelpdieren en grotere kreeftachtigen; een aanwezigheid van soorten die een 
habitatstructurerende functie hebben, zoals kokerwormen Sabellaria sp. en de schelpkokerworm Lanice 
conchilega in hogere densiteiten dan de huidige. 

Instandhoudingsdoelstellingen (Belgische Staat, 2022) 

Habitattype 1110 

IHD 1 Het ruimtelijk bereik van habitattype 1110 wijzigt niet betekenisvol. 

IHD 1.1 Het ruimtelijk bereik en de spreiding van de EUNIS mariene habitats niveau 2 (zanderige modder 

tot modder, modderig zand tot zand en grindhoudend sediment) schommelen – in verhouding tot de referentiestatus 

zoals beschreven in de ‘Initiële Beoordeling (KRMS) – binnen een marge die zich beperkt tot de accuraatheid van 

de huidige distributiemappen – Type 1. 

IHD 1.2 Het ruimtelijk bereik en de spreiding van het Abra alba biotoop blijft behouden. 

IHD 2 Functie van de ondiepe zandbanken als paai- en kraamkamergebied wordt behouden of verbeterd. 

IHD 2.1 Het voorkomen en dichtheden van juveniele platvissen zoals Pladijs (Pleuronectes platessa) en 

Tong (Solea solea) in de kustzone blijft behouden of neemt toe – Type 3. 

IHD 3 Door menselijke activiteiten geïntroduceerde niet-inheemse soorten komen voor op een niveau waarbij het 

ecosysteem niet verandert. 

IHD 3.1 Introductie van nieuwe, door de mens geïntroduceerde, niet-inheemse soorten macrofauna en 

macroflora (> 1 mm) die een ecosysteem veranderen, wordt vermeden – Type 1. 

IHD 4 Er is een toename in de frequentie van voorkomen van kwetsbare soorten. 

IHD 4.1 De verhouding benthische r-strategen tegenover k-strategen (op soortniveau neemt af – Type 1. 

IHD 4.2 Het aantal K-strategen (op soort-niveau neemt toe – Type 1. 

IHD 4.3 Er is een positieve trend in de gemiddelde dichtheid van volwassen exemplaren (of frequentie van 

voorkomen) van een selectie van langlevende en/of zich traag voortplantende soorten en de belangrijkste benthische 

soortsgroepen in modder tot modderhoudend zand en zuiver fijn tot grindhoudend zand – Type 1. 

IHD 5 Het benthische ecosysteem voorziet in voldoende stapelvoedsel voor hogere trofische niveaus. 

IHD 6 De ecologische kwaliteit van het benthische habitat van het Abra alba biotoop blijft behouden. 

IHD 6.1 De Benthic Ecosystem Quality Indicator zoals bepaald door BEQI bedraagt voor elk van de 

habitattypes een minimumwaarde van 0,6 – Type 1. 
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IHD 6.2 Het bioturbatie potentieel (BPc), een indicator voor het functioneren van het benthische ecosysteem, 

hanteert voor het Abra alba habitat type in het najaar een minimumwaarde van 0.60 (zoals bepaald via BEQI-

procedure) – Type 1. 

Habitattype 1170 (Lanice conchilega aggregaties) 

IHD 7 De autonome ontwikkeling van Lanice conchilega aggregaties wordt niet verhinderd. 

IHD 7.1 De 3D-structuren gevormd door Lanice conchilega blijven behouden – Type 2. 

IHD 7.2 De dichtheden van de aanwezige geassocieerde soorten (o.a. Eumida sanguinea, Parambius 

typicus, Microprotopu maculatus en Phylodoce spp.) tonen geen dalende trend – Type 3. 

Habitattype 1170 (Riffen - grindbedden) 

IHD 8 Er is minimaal een behoud van de oppervlakte van natuurlijk voorkomende harde substraten. 

IHD 8.1 Binnen in de grindbedden te definiëren testzones mag de verhouding van de oppervlakken met 

harde substraten (meer bepaald de oppervlakken die gekoloniseerd worden door epifauna van hard substraat) ten 

opzichte van de oppervlakken met zacht sediment (meer bepaald oppervlakken bovenop het hard substraat en die 

de ontwikkeling van de substraat verhinderen) geen negatieve trend vertonen -Type 1. 

IHD 9 Er is een herstel van meer natuurlijke benthische gemeenschappen in de grindbedden. 

IHD 9.1 Er is een toename van de soortenrijkdom binnen de taxa die typisch geassocieerd zijn met harde 

substraten (meer bepaald Porifera, Cnidatia, Bryozoa, Polychaeta, Malacostraca, Maxillopoda, Gastropoda, Bivalvia, 

Echinodermata en Ascidiacea) – Type 1. 

IHD 9.2 Er is een toename in de frequentie van het voorkomen of de mediane dichtheid van de volwassen 

of volgroeide kolonies van minimaal de helft van de belangrijkste en langlevende soorten: inheemse Platte oester 

(Ostrea edulis), Mossel (Mytilus edulis), Wulk (Buccinum undatum), Dodemansduim (Alcyonium digitatum), 

opgerichte sponsen (zoals Geweispons (Haliclona oculata) en opgerichte Bryozoa (zoals Zeevingers (Alcyonidium 

spp.) en Bladachtig hoornwier (Flustra foliacea) - Type 1. 

IHD 9.3 Er is een toename van de mediane lichaamsgrootte van de grotere benthische soorten: Wulk 

(Buccinium undatum) en Spinkrabben (Majidae) – Type 1. 

IHD 9.4 Er is een toename in de aantal en de omvang van Zandkokerworm (Sabellaria spinulosa) riffen en 

het aantal clusters van Driekantige kalkkokerworm (Pomatoceros triqueter)- Type 1. 

IHD 9.5 Er is een herstel van de grindbedden als paaiplaats voor Haring (Clupea harengus) en als plaats 

voor ei-afzetting door roggen en haaien – Type 3. 

Zeezoogdieren 

De Bruinvis is een beschermde soort in tal van conventies en overeenkomsten; de soort valt zowel onder Bijlage II 
als IV van de Habitatrichtlijn. 

IHD 10 Het areaal van de inheemse zeezoogdieren is stabiel en niet kleiner dan het referentieareaal, d.i. het BNZ. 

IHD 10.1 Verstoring van zeezoogdieren wordt zoveel mogelijk vermeden in tijde en ruimte, als functie van 
hun seizoenaliteit van voorkomen en ruimtelijke verspreiding – Type 2. 

IHD 11 De kwaliteit van het leefgebied voor wat betreft voedselbeschikbaarheid, contaminanten, onderwatergeluid 
en hoeveelheid afval is van dien aard dat het geschikt is voor de ondersteuning van de verschillende fasen van de 
levenscyclus van zeezoogdieren. 

IHD 12 De incidentele mortaliteit van zeezoogdieren veroorzaakt door de mens is lager dan het niveau waarop de 
soort wordt bedreigd, zodat de levensvatbaarheid van de soort op lange termijn is gegarandeerd. 

IHD12.1 Het sterftecijfer van bruinvissen als gevolg van incidentele bijvangst is lager dan het niveau waarop 
de soort wordt bedreigd, zodat de levensvatbaarheid van de soort op lange termijn is gegarandeerd (KRMS 
doel D1.1) – Type 1. 
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IHD 12.2 De lange termijntrend in het percentage bijgevangen zeezoogdieren onder de aan de kust 
aangespoelde zeezoogdieren is dalend – Type 1. 

IHD 13 De verwonding van zeezoogdieren door menselijke interactie wordt vermeden. 

IHD 14 Er is een toenemende trend in het aantal plaatsen dat regelmatig als rustplaats gebruikt wordt door 
zeehonden en een afnemende trend in de verstoring ervan. 

Vogels 

IHD 15 Er is geen inkrimping van het areaal van zeevogels in het BNZ. 

IHD 16 De populatie van de te beschermen zeevogels blijft behouden. 

IHD 16.1 De gemiddelde populatiegrootte over 6 jaar is, binnen een periode van 6 jaar, minstens 3 jaar gelijk 
aan of groter dan de referentiepopulatie – Type 1. 

IHD 17 De kwaliteit van het leefgebied voor wat betreft voedselbeschikbaarheid, contaminanten en hoeveelheid afval 
is van dien aard dat het geschikt is voor de ondersteuning van de verschillende fasen van de levenscycli van 
zeevogels. 

IHD 17.1 Er is geen belemmering voor het beschikbaar zijn van voedsel door afwijkingen van de natuurlijke 
turbiditeit ten gevolge van antropogene activiteiten – Type 2. 

IHD 17.2 De kwaliteit van de zeebodem garandeert een voldoende voedselbeschikbaarheid voor Zwarte 
zee-eenden – Type 2. 

IHD 18 Verstoring van zeevogels wordt vermeden. 

IHD 18.1 Er is binnen de speciale beschermingszones (SBZ) voldoende rust voor de soorten waarvoor de 
SBZ werd aangeduid (i.e. Dwergmeeuw, Grote stern, Visdief en Fuut) tijdens de periode van hun hoogste 
densiteit (e.g. broedperiode, winter) – Type 2. 

IHD 18.2 Er is voldoende rust voor verstoringsgevoelige soorten die in significante aantallen voorkomen in 
het BNZ (e.g. Zwarte zee-eend, Roodkeelduiker) – Type 2. 

IHD 19 Het beschikbare habitat en migratiepotentieel voor vogels wordt behouden. 

IHD 20 Door de mens veroorzaakte verwonding en sterfte van zeevogels moet worden vermeden. 

5.5.7.4 Effectbeschrijving 

Het projectgebied is volledig gelegen in de SBZ-2, en is gelegen in de nabijheid (circa 200 meter) van de grens met 
het Habitatrichtlijngebied ‘Vlaamse Banken’. Voor een gedetailleerde beschrijving van de effecten van het maritieme 
innovatie- en ontwikkelingsplatform wordt verwezen naar de verschillende disciplines en in het bijzonder het luik 
‘Macrobenthos’, ‘Epibenthos & Visfauna’ en ‘Avifauna & Zeezoogdieren’ en ‘Vleermuizen’. 

Voor het Habitattype 1110 (‘Permanent met zeewater overspoelde zandbanken’) en het habitattype 1170 (‘Riffen’) 
waarvoor de speciale zone voor natuurbehoud ‘Vlaamse Banken’ is aangemeld, zijn de belangrijkste 
instandhoudingsdoelstellingen in het kader van dit project het behoud van de fysische habitat, meer bepaald het 
bewaren van het zandbanken – geulen systeem (Habitattype 1110), de Lanice conchilega aggregaties (Habitattype 
1170: ‘Riffen - Lanice’) en het niet verwijderen van stenen (Habitattype 1170: ‘Riffen - Grindbedden’). 

Impact op Habitattypes 1110: ‘Permanent met zeewater overspoelde zandbanken’ en 1170: ‘Riffen – 
Grindbedden’ 

Habitattype 1110 komt voor ter hoogte van het projectgebied. Uit de verschillende effectbesprekingen blijkt dat geen 
of slechts te verwaarlozen effecten ontstaan op water, bodem, fauna, flora en biodiversiteit door het project, en enkel 
beperkt tot de onmiddellijke omgeving van de drijvende PV-installatie, verankeringspunten, connectoren (optie 1 of 
optie 2). Er worden hierdoor geen effecten verwacht op habitattypes 1110: ‘Permanent met zeewater overspoelde 
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zandbanken’ op de verschillende aspecten van de IHDs: areaal, structuur en functie. Habitat-type 1170 komt niet 
voor. 

Het fysisch habitat wordt enkel zeer lokaal en beperkt, ter hoogte van het platform, beïnvloed. Het zandbank-geulen 
ecosysteem (Habitat 1110) wordt niet aangetast. Er wordt besloten dat er geen significant negatieve effecten 
verwacht worden op Habitattype 1110 ‘Permanent met zeewater overspoelde zandbanken’ en habitattype en 1170: 
‘Riffen – Grindbedden’ ten gevolge van het project. De realisatie van de IHD’s komt bijgevolg niet in het gedrang.  

Impact op Habitattype 1170: ‘Riffen – Lanice aggregaties’ 

Habitattype 1170: ‘Riffen – Lanice aggregaties’ komt vermoedelijk voor in de buurt van het projectgebied, onder de 
vorm van Lanice conchilega aggregaties. Effecten op bodem, water, fauna, flora en biodiversiteit zijn zeer beperkt 
(te verwaarlozen) en uitermate beperkt qua ruimtelijke impact, zoals eerder besproken. Er worden hierdoor geen 
effecten verwacht op habitattype 1170 in het Habitatrichtlijngebied ‘Vlaamse Banken’ op de verschillende aspecten 
van de IHDs: areaal, structuur en functie. 

Er wordt besloten dat er geen significant negatieve effecten verwacht worden op Habitattype 1170: ‘Riffen – Lanice 
aggregaties ten gevolge van de plaatsing en uitbating van het project. De realisatie van de IHD’s komt niet in het 
gedrang. 

Impact op Bruinvissen 

Voor de bruinvissen van het BDNZ wordt het behoud van het areaal, kwaliteit van het leefmilieu en beperking 
milieudruk nagestreefd. 

Areaal – De oppervlakte van het project (drijvende PV-installatie, verankeringspunten, connectoren) is zeer beperkt 
en blijft bovendien bruikbaar als habitat voor Bruinvis. De ingegraven kabel heeft evenmin impact op het areaal. Er 
wordt bijgevolg geen significante impact verwacht op het areaal van de soort. 

Kwaliteit van het leefgebied (voedselbeschikbaarheid)  

Op basis van de effectbespreking van het benthos wordt geen significante impact verwacht door biotoopverlies, 
verhoging turbiditeit (turbiditeitspluimen).  

Er wordt verwacht dat de drijvende PV-installatie en connectoren mogelijk kan leiden tot een verhoogd 
voedselaanbod voor Bruinvissen, daar het een gekend fenomeen is dat visaggregaties gaan ontstaan rond structuren 
in zee. Het effect is echter te verwaarlozen in vergelijking met de nabijheid van een uitgebreid aanbod aan vaste 
structuren (strekdammen, haven Oostende, golfbrekers), en gelet op geringe omvang van het project. 

Milieudruk (onderwatergeluid) – Een relevante instandhoudingsdoelstelling voor bruinvis in het BNZ heeft 
betrekking op de introductie van onderwatergeluid; ‘De kwaliteit van het leefgebied voor wat betreft 
voedselbeschikbaarheid, contaminanten, onderwatergeluid en hoeveelheid afval is van dien aard dat het geschikt 
is voor de ondersteuning van de verschillende fasen van de levenscyclus van zeezoogdieren’. Tijdens de aanlegfase 
kan tijdelijk een verhoogde geluidsdruk ontstaan die geluidsverstoring met zich mee kan brengen zowel voor vissen 
(als voedselbron) als Bruinvissen zelf. De geluidsverstoring is lokaal en zeer beperkt in de tijd. Het betreft geen 
impulsgeluiden. Daarom kan besloten worden dat er geen permanente schade en fatale gevolgen voor Bruinvissen 
verwacht worden ten gevolge van verstoring tijdens de aanlegfase. Bruinvissen zullen de locatie tot op maximaal 
enkele kilometers tijdelijk vermijden tijdens de aanlegfase en is van dien aard dat het geen effect heeft op de activiteit 
en de verspreiding van zeezoogdieren’.  

Er is geen directe geluidsproductie door het project. Er kan eventueel wel door het slepen van kabels over de bodem 
passief zeer beperkt geluid ontstaan. Dit is echter beperkt en zal veel minder zijn dan de reeds aanwezige geluidsdruk 
in de omgeving door de havenactiviteiten (scheepvaart). Dit zal bijgevolg niet leiden tot een significante toename van 
het onderwatergeluid. Daarom wordt geen geluidsverstoring verwacht voor Bruinvissen in de omgeving. 

Tijdens de ontmantelingsfase kan tijdelijk een verhoogde geluidsdruk ontstaan die geluidsverstoring met zich mee 
kan brengen zowel voor vissen (als voedselbron) als Bruinvissen zelf. De geluidsverstoring is lokaal en zeer beperkt 
in de tijd. Het betreft geen impulsgeluiden. Daarom kan besloten worden dat er geen permanente schade en fatale 
gevolgen voor Bruinvissen verwacht worden ten gevolge van verstoring door gebruik van het platform en tijdens de 
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ontmanteling. Bruinvissen zullen de locatie tot op maximaal enkele kilometers tijdelijk vermijden tijdens de 
ontmanteling. 

Er wordt besloten dat er geen significante wijzigingen verwacht worden in de voedselbeschikbaarheid voor 
Bruinvissen ten gevolge van de aanwezigheid en het gebruik van de drijvende PV-installatie en zeekabel. 

Er wordt besloten dat er geen significant negatieve effecten verwacht worden op Bruinvissen ten gevolge van de 
aanwezigheid en het gebruik van het project. De realisatie van de IHD’s komt niet in het gedrang. 

Impact op kwalificerende soorten Vogelrichtlijngebied SBZ-2  

Het projectgebied is gelegen in de kustzone. De kwalificerende soorten voor SBZ-2 die in de zone vlakbij de kust 
voorkomen zijn voornamelijk sternensoorten (Visdief, Grote stern) en meeuwen (Dwergmeeuw). Andere soorten in 
belangrijke aantallen voor de SBZ-2 in deze kustzone zijn Kleine mantelmeeuw en Grote mantelmeeuw. Zoals eerder 
besproken in de effectbeschrijving op benthos, macrobenthos en vissen heeft het project vrijwel geen effect op de 
voedselbeschikbaarheid (vis) voor deze kwalificerende soorten. 

De overige kwalificerende soorten (Fuut) en soorten in belangrijke aantallen voor SBZ-2 (Roodkeelduiker en Zwarte 
zee-eend) komen verder uit de kust voor ter hoogte van de zandbanken en geulen. Gelet op de afstand tussen het 
projectgebied en dit foerageer- en rustgebied (>10 km) zijn geen significante invloeden te verwachten door het 
project. Er kan besloten worden dat het project geen impact zal hebben op de kwalificerende soorten van SBZ-2. 

5.5.7.5 Leemten in de kennis & Milderende maatregelen 

Er zijn geen leemten in de kennis. 

5.6 Zeezicht en cultureel erfgoed 

5.6.1 Methodologie 

Als inleiding wordt een beschrijving van de referentiesituatie gegeven. Onder zeezicht wordt verstaan ‘het 
kustlandschap en aangrenzende open wateren, inclusief zicht op zee, zicht op de kustlijn vanaf de zee’ (DTI, 2005). 
Bij het zicht op de kustlijn worden de kenmerken van het kustlandschap beschreven en de belangen hiervan voor de 
toeristen, horeca-uitbaters en bewoners.  

Maritiem en kustgebonden erfgoed dekt als omschrijving een zeer grote lading. Het omvat maritiem archeologisch 
erfgoed in de zee en op het land, varend erfgoed, bouwkundig erfgoed typerend voor het kustgebied, 
kustlandschappen met erfgoedwaarde, roerend maritiem erfgoed en immaterieel maritiem erfgoed (Pieters et al. 
2015). 

De effecten van het project (drijvende PV-installatie, connectoren en zeekabel) op de discipline Zeezicht & Cultureel 
erfgoed zullen veroorzaakt worden door de aanwezigheid van het project, en het mogelijk beschadigen of vernietigen 
van maritiem erfgoed. 

5.6.2 Referentiesituatie 

Zicht op zee en op de kustlijn 

Als referentiesituatie wordt het zicht op zee beschouwd. Het zicht over zee is op de meeste plaatsen vanaf de 

Belgische kustlijn ongestoord. De zee en het strand worden door de bevolking als positief ervaren. De kust is namelijk 

een belangrijke toeristische trekpleister in België, zowel voor de ééndagstoeristen als voor het verblijfstoerisme. 

Daarnaast wordt de Belgische kust ook door velen verkozen als tijdelijke of permanente verblijfplaats. De 

aantrekkingskracht van de zee en het strand spelen hierin de belangrijkste rol. 

Beweging in het landschap veroorzaakt door vrachtschepen, vissers, recreatievaart, surfers, etc. vormen een 

onderdeel van de landschapsbeleving voor de mensen op de dijk. Vooral ter hoogte van de zeehavens is er een druk 

verkeer van af- en aanvarende schepen.  
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In tegenstelling tot het zicht op zee wordt het zicht op de kustlijn in de richting van het binnenland gekenmerkt door 

een opeenvolging van hoogbouw. Dit is vooral het geval in de badsteden Knokke-Heist, Blankenberge en Oostende. 

Ter hoogte van het projectgebied, ten westen van de havengeul, heeft het zicht in de richting van het binnenland een 

grotendeels stedelijk karakter. Ten oosten van de havengeul wordt dit zicht bepaald door de duinen en de bebouwing 

rond Bredene en in toenemende mate op de Oosteroever van Oostende. 

Beleving en appreciatie van de kust en het zeelandschap 

Bij een enquêteonderzoek bij 1.000 personen (zomer 2009) werd in het kader van monitoring van de effecten van 

offshore windparken op het landschap onder meer gepolst naar de beleving en de appreciatie van de kust (Grontmij 

2010). Op dertien mogelijkheden zijn volgende aspecten van de kust de meest gewaardeerde (in aflopende 

volgorde):  

• Het strand, de zon, de zee (zonnen en zwemmen); 
• Wandelingen langs de zee, in de duinen of de dijk, uitwaaien in de frisse lucht; 
• De gezelligheid en de vakantiesfeer; 
• De natuur, de zuivere en gezonde lucht (duinen, zeevogels en natuurreservaten); 
• De rust en de stilte; 
• Het weidse landschap met vergezichten, het zicht op zee. 

 

‘Het weidse landschap met vergezichten, het zicht op zee’ werd door iets meer dan een kwart van de bevraagden 

aangegeven. Gezien bovendien eveneens kan aangenomen worden dat de factor landschap ook zeer belangrijk is 

bij ‘wandelingen langs de zee, in de duinen of de dijk, uitwaaien in de frisse lucht’, kan besloten worden dat het 

zeezicht een zeer belangrijke rol speelt in de beleving en appreciatie van de kust.  

Het zeelandschap werd door de bevraagden voornamelijk beschreven als rustig en stil, natuurlijk, oneindig, weids 

en open, en werd duidelijk positief beoordeeld, als mooi, aantrekkelijk, ‘vrijheid’, etc. 

Storende elementen aan de kust en het zeelandschap zijn de vervuiling van de zee, vuilnis op het strand, de haven 

en de industrie van Zeebrugge/Oostende, de windturbines op zee of aan de haven van Zeebrugge, de drukte van 

het toerisme (auto’s, mensen…), strandcabines, etc. 

Maritiem cultureel erfgoed 

Het begrip ‘maritiem archeologisch erfgoed’ dekt een zeer grote lading. De belangrijkste zijn (Pieters et al. 2022; 

Dauwe et al. 2022): 

• Scheepswrakken en andere wrakken (o.a. vliegtuigen) en onderdelen ervan, ongeacht waar ze aangetroffen 
worden (in zee, in rivieren of voormalige rivieren of als hergebruik om het even waar aan land). De uitbreiding 
naar vindplaatsen aan land geldt enkel voor scheepswrakken en onderdelen ervan; 

• In zee, rivieren of andere waterpartijen verdronken nederzettingen of andere sporen of resten van menselijke 
activiteiten onder water en hun paleolandschappelijke context. Een belangrijke categorie hiervan is te linken met 
het thema van de zeespiegelstijging na de koude fasen van de ijstijden; 

• Aan land gesitueerde archeologische sporen en sites en hun (paleo)landschappelijke context die wat hun 
voormalige werking betreft volledig op zee of op het water gericht waren zoals vuurtorens, vissersdorpen, 
scheepswerven, dijken, veenwinningen, zoutziederijen, kades, ontwateringsgrachten, etc.; 

• Archeologische resten van zeevis die ook tot ver in het binnenland bij archeologisch onderzoek worden 
aangetroffen; 

• Paleontologische resten van terrestrische fauna aangetroffen in zee. 

 

Wat het BNZ betreft, zijn er drie databanken die gestructureerd informatie aanbieden: www.maritieme-

archeologie.be, http://www.vlaamsehydrografie.be/ wrakkendatabank.htm en www.wrecksite.eu. 

De wrakkendatabank van de Vlaamse Hydrografie toont dat er minstens 4 wrakken gesitueerd zijn in het 

projectgebied: 
• HMS Plumpton: mijnenjager beschadigd in 2018 en gestrand voor Oostende. Grotendeels verwijderd. 
• HMS Sirius: mijnenjager (2018) gestrand voor Oostende. Grotendeels verwijderd  
• HMS Briljant: mijnenjager (2018) gestrand voor Oostende. Grotendeels verwijderd 
• Wrak 19e eeuw: ontdekt tijdens het FlanSea project en erkend als cultureel erfgoed. 
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Een gedeelte van de oude stadskern (14e eeuw) van Oostende bevindt zich voor de kust. Tijdens het SeArch project 

werd dit onderzocht. In 1394 werd tijdens de Sint-Vincentiusnacht een gedeelte van de stad overspoeld, waarbij 

meer zuidelijk een nieuwe stad opgetrokken werd. Tijdens 1447 herhaalde zich dit, waarbij de stad opnieuw meer 

zuidwaarts werd verplaatst. De restanten van deze oude stad bevinden zich naar alle waarschijnlijkheid meer 

zuidwestelijk van het projectgebied en dichter bij de kust (tot 200 meter van de dijk werden resten gevonden). Het is 

minder waarschijnlijk dat in en rond het platform en gebied met testinstallaties resten te vinden zijn. 

Verschillende internationale verdragen werden in het leven geroepen om het marien archeologisch erfgoed te 
vrijwaren. Een van de belangrijkste internationale verdragen is de UNESCO Conventie uit 2001 voor de bescherming 
van het onderwatererfgoed. De conventie wil door middel van internationale samenwerking de bescherming van 
erfgoed onder water garanderen, omdat andere zeerechtverdragen dat onvoldoende doen. België heeft op 5 
augustus 2013 deze conventie geratificeerd, en is daarmee het 45ste land dat deze belangrijke conventie bekrachtigt. 
Op 1 juli 2014 werd de nieuwe wet betreffende de bescherming van het cultureel erfgoed onder water van kracht.  

Het Koninklijk Besluit (25/04/2014) van deze wet duidt de gouverneur van West-Vlaanderen aan als “ontvanger” van 
het cultureel erfgoed. De ontvanger fungeert niet alleen als meldpunt voor vondsten. Hij moet deze vondsten ook 
registreren, bekend maken en een advies bezorgen aan de minister van de Noordzee over het feit of de vondst al 
dan niet als cultureel erfgoed onder water kan worden beschouwd. Bij de erkenning van een vondst als cultureel 
erfgoed wordt de staat automatisch eigenaar van het erfgoed. De overheid kan de vondst – mits betaling van de 
gemaakte kosten voor bescherming – wel teruggeven aan de oorspronkelijke eigenaar of aan een museum 
toekennen. 

In 2013 ging het IWT-project ‘Archeologisch onderzoek in de Noordzee: ontwikkeling van een efficiënte 
evaluatiemethodologie en voorstellen tot een duurzaam beheer in België (SeArch)’ (2013-2016) van start. Dit project 
beoogde een methodologie aan te reiken voor de kennishiaten die bestaan omtrent begraven scheepswrakken en 
prehistorische relicten in de Noordzee. Er werd een efficiënte en kostenluwe methodologie ontwikkeld die moet 
toelaten de paleolandschappen, die kunnen gekoppeld worden aan prehistorische aanwezigheid, en begraven 
archeologische resten en sporen te detecteren en deze volgens internationaal aanvaarde standaarden te beheren 
en te vrijwaren van ongecontroleerde vernieling. 

Varend erfgoed 

Het varend erfgoedbeleid is relatief recent tot stand gekomen. Specifiek voor de kust zijn twee scheepstypes van 
groot belang: de vissersschepen en de zeiljachten. Het varend erfgoed wordt door het agentschap Onroerend 
Erfgoed bijgehouden in een inventaris: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/ivm/varend/zoeken. Voor een verdere 
beschrijving van het varend erfgoed wordt verwezen naar het Compendium Kust en Zee (Dauwe et al. 2022). 

Bouwkundig erfgoed aan de kust  

Het bouwkundige erfgoed aan de kust omvat heel wat componenten die maritiem van aard zijn: onder meer hotels 

en andere residentiële accommodatie, toeristisch-recreatieve accommodatie en infrastructuur, kustverdediging 

(zowel civiel als militair), vuurtorens, afwateringssluizen, allerhande maritieme bedrijfsinfrastructuur, etc. De eerste 

twee vermelde groepen bouwkundig erfgoed aan de kust zijn nauw gekoppeld aan de opkomst van het toerisme in 

Vlaanderen tijdens de laatste 200 jaar (Pieters et al. (2022) in Compendium kust en zee; Dauwe et al. 2022). 

Op het geoportaal van het agentschap Onroerend Erfgoed (https://geo.onroerenderfgoed.be) wordt een overzicht 

geboden van de geografische situering van het bouwkundig erfgoed in het kustgebied. 

Landschappen met erfgoedwaarde 

Het kustlandschap tot aan de grens met de Pleistocene zandstreek, is bij uitstek een door mensenhanden 

gerealiseerd landschap. Zonder bedijking en ontwatering zou dit gebied er volledig anders uitzien. De beschermde 

landschappen in het kustgebied omvatten heel uiteenlopende gebieden gaande van krekengebieden (Lapscheure, 

Grote Keignaard in Zandvoorde), komgrondengebieden (Lampernisse), duinengebieden (Westhoekduinen, 

Houtsaegerduinen in De Panne, Cabour in Adinkerke), getijdengebieden (Zwin en IJzermonding), heidegebieden 

(Westende), overgangsgebieden (Zwinbosjes, Duinenweg/Duinenstraat o.a. in Raversijde) tot specifieke en integraal 

door mensenhanden gerealiseerde gebieden zoals de Moeren (Dauwe et al. 2022).  

Op het geoportaal van het agentschap Onroerend Erfgoed (https://geo.onroerenderfgoed.be) wordt een overzicht 

geboden van de geografische situering van de landschappen met erfgoedwaarde. 

https://geo.onroerenderfgoed.be/
https://geo.onroerenderfgoed.be/
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Roerend en immaterieel erfgoed 

Onder roerend erfgoed verstaat men historisch waardevolle materiële objecten die meestal terug te vinden zijn in 

museale collecties, archieven of erfgoedbibliotheken. Immaterieel erfgoed staat voor gewoontes, gebruiken, kennis 

en praktijken die een groep mensen overerfde of die historisch gegroeid zijn. Dialecten, stoeten of ambachten zijn 

maar enkele voorbeelden van immaterieel erfgoed. Enkele voorbeelden van immaterieel erfgoed aan de kust zijn de 

garnaalvissers te paard van Oostduinkerke en het carnaval in Blankenberge (Dauwe et al. 2022).  

5.6.3 Autonome ontwikkeling 

Een ontwikkeling die een wijziging in het zeelandschap zal aanbrengen, is de verdere uitbouw van windparken in 
bestaande en nieuwe juridisch afgebakende zones voor windparken. De impact van deze windparken op het zeezicht 
vanaf de kust is voornamelijk afhankelijk van de afstand van het windpark tot de kustlijn.  

Naast de bouw van de windparken zou het zeezicht mogelijks gewijzigd kunnen worden door de ontwikkelingen in 
de scheepvaartsector. De groei van de havens en de vraag naar grotere schepen zou het bestaande beeld kunnen 
wijzigen.  

De verdere bouw van windparken heeft eveneens een potentiële impact op het mogelijk aanwezige maritiem erfgoed. 
Ook het groeiende scheepvaartverkeer kan een mogelijke impact hebben op het maritiem erfgoed, gezien er een 
tendens bestaat naar steeds grotere schepen, waarbij steeds meer baggerwerkzaamheden genoodzaakt zijn om de 
vaarroutes en havens toegankelijk te houden voor deze scheepsreuzen.  

5.6.4 Effectbespreking 

5.6.4.1 Visuele impact 

Op de onderstaande Figuur 5-28 wordt een beeld weergegeven van de drijvende PV-installatie van de Oceans of 
Energy testopstelling in de Noordzee in 2020. De installatie drijft laag op de deining van de golven en heeft een 
hoogte van 0,5m.  

De verlichting en andere AtoNs zullen hoger uitsteken o.b.v. de IALA richtlijnen en eisen van MRCC (circa 4 meter, 
cf. de kardinale boeien.  
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Figuur 5-28 Oceans of Energy testopstelling in de Noordzee in 2020. 

 

De installatie is gelegen op circa 1100 meter vanaf de strandlijn en circa 600 meter ten noordoosten van de oostelijke 
strekdam.  

Gelet op deze afstanden en de beperkte hoogte van de installatie, kan besloten worden dat de drijvende PV-
installatie amper zichtbaar zal zijn vanaf de kust. De visuele impact wordt als verwaarloosbaar beoordeeld (0). 

Voor de connectoren zijn er 2 opties: 

Optie 1 omvat een onderzeese connector. Deze is vanzelfsprekend niet zichtbaar (visuele impact: 0). 

Optie 2 omvat een buispaal die geplaatst wordt in de nabijheid van de drijvende PV-installatie. Deze heeft een hoogte 
van 5 m (boven HAT) en wordt geschilderd in geel (RAL 1023). Deze zal wel zichtbaar zijn vanaf de kustlijn en 
oostelijke strekdam. De impact is hierbij beperkt negatief (-1). 

De onderzeese kabel heeft vanzelfsprekend geen impact. 

5.6.4.2 Impact op erfgoed 

Nabij de drijvende PV-installatie, buispaal en zeekabel bevindt zich een scheepswrak uit de 19e eeuw. De afstand 
tussen de zeekabel en het wrak bedraagt meer dan 80 meter. Het wrak wordt niet beïnvloed door het project. Er is 
geen effect (0). 

Het gebied waar archeologische restanten van de oude stad van Oostende (Testerep) verwacht worden ligt ruim ten 
zuidwesten van het projectgebied. Er zijn geen effecten (0) te verwachten. 
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5.6.4.3 Samenvatting bespreking en beoordeling effecten op zeezicht & cultureel 
erfgoed 

De drijvende PV-installatie heeft een verwaarloosbare visuele impact (0). Bij keuze voor optie 1 als connector is er 
evenmin impact (0) vermits deze zich onder water bevindt. Bij keuze voor optie 2 (buispaal met connector) is er een 
beperkte visuele impact (-1) 

Er wordt geen impact verwacht op erfgoed, vermits zones waar maritiem erfgoed is vastgesteld zich buiten het 
projectgebied bevinden. 

In onderstaande tabel worden de effecten op zeezicht en erfgoed samengevat. Volgende definities zijn van 
toepassing: significant positief (+++), matig positief (++), gering positief (+), (vrijwel) geen effect (0), gering negatief 
(-), matig negatief (--), significant negatief (---). 

Effecten op zeezicht en erfgoed Beoordeling t.o.v. referentiesituatie 

Zeezicht door drijvende PV-installatie 0 

Zeezicht door optie 1 als connector 0 

Zeezicht door optie 2 als connector -1 

Impact op erfgoed 0 

5.6.5 Leemten in de kennis 

Er zijn geen leemten in de kennis. 

5.6.6 Monitoring 

Er is geen nood voor bijkomende monitoring. 

5.7 Interactie met andere menselijke activiteiten 

5.7.1 Inleiding 

In de Belgische mariene wateren vinden tal van activiteiten plaats: 
• visserij; 
• aquacultuur; 
• scheepvaart; 
• luchtvaart; 
• baggeren en storten van baggerspecie; 
• zand- en grindwinning 
• energie, waaronder windparken en kabels en gaspijpleidingen; 
• telecommunicatie en elektriciteitskabels; 
• militair gebruik (storten van oorlogsammunitie; detonatie van ammunitie, oefenterreinen); 
• kustverdediging; 
• wetenschappelijk onderzoek; 
• toerisme en recreatie. 

Het Marien Ruimtelijk Plan voor de periode 2020-2026 (KB van 22 mei 2019) bepaalt gedeeltelijk waar deze 
activiteiten kunnen plaatsvinden. Volgens het Marien Ruimtelijk Plan vertoont het projectgebied volgende activiteiten: 
• speciale beschermingszone voor vogels; 
• scheepvaart 
• reservatiezone voor havenuitbreiding 
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• limietzone visserij 3 nautische mijl 
• zone voor onderzoek 

In volgende paragrafen wordt een beschrijving van de referentiesituatie gegeven van deze activiteiten. Vervolgens 
wordt de impact van het project op deze aspecten besproken en beoordeeld. 

5.7.2 Visserij 

5.7.2.1 Referentiesituatie en autonome ontwikkeling 

De ‘Belgische visserijzone’ komt overeen met de grenzen van de exclusief economische zone (de zone vanaf 12 
nautische mijl (nm), waarbinnen het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB - Verordening (EU) nr. 1380/2013) van 
kracht is. Deze zone geeft in principe ongelimiteerde toegang aan vissers van alle EU-lidstaten, mits enkele 
uitzonderingen. In de territoriale zee (de zone vanaf de gemiddelde laagwaterlijn tot 12 nm) wordt de visserij exclusief 
voorbehouden aan Belgische vissers, al zijn er onder bepaalde voorwaarden eveneens Franse en Nederlandse 
vissers toegelaten op basis van multilaterale overeenkomsten en Europese regelgeving. In de territoriale zee mogen 
vissersschepen tussen 0 en 12 nm geen motorvermogen hebben boven 221 kW indien ze met een boomkor vissen, 
en tussen de 0 en 3 nm worden enkel schepen met een bruto tonnage van minder dan 70 BT toegelaten die 
ingeschreven zijn in het Kustvisserssegment 

De visserijactiviteiten zijn o.a. verboden ter hoogte van de Paardenmarktsite, een stortplaats van oorlogsmunitie voor 
de kust van Knokke-Heist (zie 8.2.9). Bepaalde visserijactiviteiten zijn eveneens verboden in de omgeving van enkele 
scheepswrakken ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water (MB van 4 oktober 2016). Daarnaast stelt 
het KB van 11 april 2012 een verbod in voor reguliere scheepvaart (en dus de facto visserij) in een veiligheidszone 
van 500 m rond de windmolenparken. De zones voor hernieuwbare energie zijn dus niet toegankelijk voor 
commerciële visserij. Ten slotte is visserij ook verboden in het gericht marien reservaat Baai van Heist (Polet et al., 
2018; MRP 2020-2026, Bijlage 1). 

Rond het Blue accelerator platform (MIOP) is een veiligheidszone afgebakend met een perimeter van 220 m rond 
het platform. In dit afgedwongen gebied zijn enkel onderzoeks- en innovatieactiviteiten gelinkt aan het MIOP 
toegelaten. Visserijactiviteiten zijn er de facto niet toegelaten. In de ruimer afgebakende testzone (Artikel 19.2, MRP) 
hebben onderzoeks- en innovatieactiviteiten voorrang op andere activiteiten, waaronder visserij.  

De Belgische kustwateren zijn de habitat van volgroeide demersale vissoorten schol, schar, tong, kabeljauw, wijting 
én de pelagische soort haring. Anders dan het jonge visbestand, dat een meer terreingebonden spreiding vertoont, 
verplaatsen de volwassen vissen zich het hele jaar regelmatig, afhankelijk van het paai- of voedingsgedrag. Dit 
betekent dat deze volgroeide vissen minder duidelijk in bepaalde zones en specifieke periodes aan de Belgische 
kust verblijven. Op basis van BMM-controlevluchten en ILVO-gegevens kan enig inzicht worden verkregen in de 
meest beviste gebieden in het BNZ (Pecceu et al., 2014). De visserij op garnalen situeert zich vooral op de 
zandbanken, de visserij op andere soorten eerder op de geulen tussen zandbanken en op de flanken van de 
zandbanken (MRP 2020-2026, Bijlage 1). 
• De garnalenvisserij wordt door Vlaamse vissersvaartuigen uitgevoerd in de kustzone in de Vlaamse Banken, 

Oostende en de Kustbanken; 
• Boomkorvisserij (zowel Vlaamse als Nederlandse) is actief in de ruime omgeving van de Vlakte van de Raan, de 

Zeelandbanken en de Hinderbanken. Volgens andere gegevens (Belgische Staat, 2012b) is de Belgische 
boomkoractiviteit geconcentreerd op de Vlaamse Banken en ten zuiden van de Gootebank; 

• Grotere boomkorvaartuigen zijn uniformer verdeeld over het BNZ, maar hun intensiteit is lager; 
• De bordenvisserij is eerder beperkt op het BNZ tussen de Gootebank en Thornton Bank en ten zuiden van de 

Vlakte van de Raan; 
• De warrel- en vooral de kieuwnetvisserij is vooral een Franse aangelegenheid en beperkt zich offshore van de 

twaalfmijlszone op het BNZ zelf en tot de rand van de Frans-Belgische territoriale grens. 
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Belgische vissersvloot 

Op basis van het besluit van de Vlaamse regering van 16 december 2005 wordt de vissersvloot onderverdeeld in 
drie segmenten: 
• Een Groot Vlootsegment (GVS): alle vissersvaartuigen met een motorvermogen van meer dan 221 kW en gelijk 

aan of minder dan 1.200 kW; 
• Een Klein Vlootsegment (KVS): alle vissersvaartuigen die een motorvermogen hebben van 221 kW of minder, 

met uitsluiting van het Kustvisserssegment; 
• Een Kustvisserssegment: alle vissersvaartuigen die een motorvermogen hebben van 221 kW of minder, een 

tonnenmaat van hoogstens 80 BT en die zeereizen ondernemen van maximaal 48 uur met een Belgische haven 
als begin- en eindpunt. De aansluiting bij het Kustvisserssegment gebeurt op vrijwillige basis en dient 
goedgekeurd te worden door de Dienst Visserij. 

De Belgische vissers zijn hoofdzakelijk actief buiten de Belgische zeegebieden, namelijk in de zuidelijke en centrale 
Noordzee, de Keltische Zee, het Engels Kanaal, de Ierse Zee en de Golf van Gascogne. 

Aanvoer en besomming 

In 2017 werd 16.728 ton verhandeld in Belgische havens en 5.414 ton in buitenlandse havens. De haven van 
Zeebrugge staat in voor 64,1 % van de aanvoer in Belgische havens, Oostende voor 34,1 % en Nieuwpoort voor 1,8 
%. Qua aanvoervolume vormden schol, tong, ponen, inktvissen en roggen de belangrijkste soorten in 2017 (Velghe 
& Scherrens, 2018). 

De besomming of omzet is de opbrengst van de gevangen en in de openbare afslag verkochte visserijproducten 
(verhandelde + niet-verhandelde waarde). De totale besomming van vis door Belgische vissersvaartuigen steeg 
nagenoeg constant na de Tweede Wereldoorlog van ongeveer 80 miljoen euro (geïndexeerde waarde ten opzichte 
van basisjaar 2007) tot pieken van ongeveer 130 miljoen euro op het einde van de jaren ‘80 en begin de jaren ‘90  
(website ‘Een Eeuw Zeevisserij in België’, VLIZ). Nadien daalde de jaarlijkse omzet tot 2009 (68.367 miljoen euro). 
In 2017 bedroeg de omzet 88.183 miljoen euro. Tong bleef met 27,8 % van de besomming de belangrijkste vissoort 
voor de Belgische visserij in 2017 (Velghe & Scherrens, 2018). 

Maatschappelijk belang 

De Belgische zeevisserijvloot bestond in 2017 uit 71 vaartuigen met een totaal vermogen van 45.051 kW en een 
bruto tonnage van 13.712 BT (Velghe & Scherrens, 2018). Het aantal Belgische vissersvaartuigen vertegenwoordigt 
daarmee minder dan 0,1 % van de totale Europese vloot. Tussen 1950 (457 vaartuigen) en 2000 (127 vaartuigen) 
was er een sterke daling van het aantal actieve vissersschepen (onderstaande Figuur 5-29). Het totale 
motorvermogen kende echter geen vergelijkbare afname en bleef relatief stabiel. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan 
de tendens naar grotere vaartuigen binnen de boomkorvisserij (Rijnsdorp et al., 2008) die onder meer mogelijk 
gemaakt werd door het samenvoegen van motorvermogens (Operationeel Programma in uitvoering van het 
Nationaal Strategisch Plan voor de Belgische visserijsector 2007-2013). 

Een andere belangrijke uitdaging voor de Belgische visserijsector betreft het verjongen van de vloot. In 2017 bedroeg 
de gemiddelde leeftijd van de romp (casco) van de Belgische vissersvaartuigen 28 jaar. 77% van de vaartuigen is 
20 jaar of ouder, 41 % heeft zelfs de kaap van 40 jaar bereikt (Van Bogaert & Platteau, 2018). Doordat een aantal 
vaartuigen hun motor vervangen hebben en efficiëntere motoren gingen gebruiken na de brandstofcrisis in 2008, ligt 
de gemiddelde leeftijd van een motor een stuk lager (15 jaar). Echter, de tendens van motorvernieuwing is nagenoeg 
geheel stilgevallen. De vraag naar nieuwbouwmogelijkheden (met steun) ter vervanging van bestaande schepen 
neemt reeds enkele jaren sterk toe (Van Bogaert & Platteau, 2018), maar vanuit het GVB wordt geen steun verleend 
voor het bouwen van nieuwe schepen. 
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Figuur 5-29 Evolutie van de Belgische vissersvloot, aantal vaartuigen en capaciteit (ton en kW) op 31 december van het jaar, 
1950-2017 (uit Polet et al., 2018) 

5.7.2.2 Effectbespreking 

Het voorliggende project is gelegen binnen de afgebakende zone voor onderzoek en veiligheidsperimeter rond het 
Blue accelerator platform. Binnen de afgebakende zone voor onderzoek zijn onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten 
prioritair op andere activiteiten. Binnen de veiligheidszone worden geen visserijactiviteiten toegelaten of andere 
activiteiten die niet gelinkt zijn aan het MIOP. Er wordt geen bijkomende oppervlakte aan zeegebied ingenomen door 
het project. Het kustgebied tot 3 nautische mijl waarin het projectgebied gelegen heeft bovendien slechts een beperkt 
belang voor de visserij. Hierdoor wordt het effect op de visserij van het platform met betrekking tot inname van 
visgronden en visstocks als verwaarloosbaar beschouwd. 

5.7.3 Scheepvaart 

5.7.3.1 Referentiesituatie en autonome ontwikkeling 

De Belgische zeehavens zijn gesitueerd aan enkele van de drukste scheepvaartroutes ter wereld. Per jaar vinden er 
meer dan 150.000 scheepsbewegingen plaats in de zogenaamde Le Havre-Hamburg range (waaronder ook 
Antwerpen, Gent & Zeebrugge als belangrijke zeehavens naar voren komen). De totale trafiek in de Le Havre-
Hamburg range (inclusief Oostende) bedroeg in 2017 1,195 miljard ton, waarvan de Vlaamse zeehavens een 
aandeel van 294,7 miljoen ton (24,7 %) bezaten, met Antwerpen als koploper met 223,6 miljoen ton (Maes et al., 
2018).  

In 2020 hebben 30.163 zeeschepen een Vlaamse zeehaven bezocht (-4,1% t.o.v. 2019), goed voor een totaal van 
636,9 miljoen BT (-6,6% t.o.v. 2019). Deze afnames in vergelijking met 2019 kunnen toegeschreven worden aan de 
coronapandemie (zie ook Verleye et al. 2020). Daarnaast wordt het aantal zeeschepen dat op jaarbasis een Vlaamse 
zeehaven aandoet, tijdens de laatste vier decennia, gekenmerkt door een daling (-17,9% sinds 1980). Deze daling 
wordt echter gecompenseerd door de steeds groter wordende schepen, waardoor het totale bruto tonnage op heden 
ruim 3,5 maal de hoeveelheid uit 1980 overstijgt. Op scheepsniveau betekent dit een toename van het gemiddelde 
bruto tonnage van 5.237 BT naar 21.115 BT (Merckx 2020). Het gemiddeld BT per schip varieerde in 2020 sterk 
tussen de havens onderling, waarbij het gemiddelde BT van de schepen die Zeebrugge (29.840 BT) en Antwerpen 
(28.850 BT) aandeden opmerkelijk hoger was dan deze die North Sea Ports Flanders (11.322 BT) en Oostende (984 
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BT) bezochten (Merckx 2020, cijfers 2020 pers. comm.). Er kunnen verschillende types van scheepvaart in het BNZ 
worden onderscheiden met hun eigen karakteristieken (Bijlage 1 MRP): 
• Het internationaal wereldwijd verkeer door koopvaardijschepen. Karakteristiek voor deze vorm van scheepvaart 

is dat men hier de schepen vindt met de grootse afmetingen en diepgang; 
• ‘Short sea shipping’ door koopvaardijschepen. Dit betreft de intra-Europese zeevaart die belangrijk is voor het 

duurzaam ontwikkelen van de Belgische en Europese vervoers- en verkeersmobiliteit; 
• Kustvaart; 
• Visserij. Het betreft zowel visserij in de BNZ als het verkeer van vissersschepen naar visgebieden daarbuiten (zie 

Hoofdstuk 8.2.1) 
• Werkverkeer, in het bijzonder in verband met offshore exploitatie (windmolens), zandwinning, baggeren… 
• Pleziervaart; 
• Toeristische vaart. 

Er zijn verschillende scheepvaartroutes die het Belgisch deel van de Noordzee doorkruisen, allen opgenomen in het 

MRP 2020-2026 (KB 22/05/2019). De belangrijkste scheepsroutes zijn vastgelegd in het IMO routeringssysteem: 

1. Verkeersscheidingsstelsel “Noordhinder Zuid” (IMO) 

2. Verkeersscheidingsstelsel “off Noordhinder” (IMO) 

3. Voorzorgsgebied “Noordhinder Junctie” (IMO) 

4. Verkeersscheidingsstelsel “At Westhinder” (IMO) 

5. Voorzorgsgebied “At Westhinder” (IMO) 

6. Te vermijden gebied “Westhinder” (IMO) 

7. Diepwaterroute “aanloop Westerschelde” (IMO) 

8. Tweerichtingsverkeersroute “Westpit” (IMO) 

9. Voorzorgsgebied “At Gootebank” (IMO) 

10. Voorzorgsgebied " in de nabijheid van Thornton en Blighbank" (IMO) 

11. Verkeersstroom in zuidelijke richting vanaf verkeersscheidingsstelsel “Off Noordhinder naar 

verkeersscheidingsstelsel “At Westhinder” tussen de banken Oosthinder, Noordhinder en Westhinder  

12. Verkeersstroom in noordelijke richting vanaf het Voorzorgsgebied “Westhinder” naar het 

verkeersscheidingsstelsel “Off Noordhinder” tussen de banken Oosthinder en Blighbank; 
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Figuur 5-30 Situering scheepvaartroutes cf. MRP 2020-2026. 
 

Andere verkeersstromen zijn: 

• Verkeersstroom van voorzorgsgebied Westhinder via Scheur en Zand naar de haven van Zeebrugge; 
• Verkeersstroom van voorzorgsgebied Westhinder via Scheur en Zand naar mondingsgebied Schelde; 
• Verkeersstroom Oostende-Dover, ten noorden van Stroombank en Nieuwpoortbank, ten zuiden van 

Oostendebank, Middelkerkebank, Kwintebank, tussen Binnen Ratel en Buiten Ratel; 
• Verkeersstroom van Scheur naar haven Oostende, westelijk van Wenduinebank; 
• Verkeersstroom naar haven Nieuwpoort over Westdiep; 
• Verkeersstroom van Gootebank over Oosthinder, ten zuiden van Noordhinder aansluitend op 

verkeersscheidingsstelsel “Noordhinder Zuid”; 
• Verkeersstroom vanaf de boei Noordoost Akkaert en in westelijke richting lopend tussen de Gootebank en de 

Akkaertbank, langs de noordzijde van de diepwaterroute, tot aan het voorzorgsgebied at Westhinder. 

Daarnaast zijn er 2 ankerplaatsen in het BNZ, beiden gelegen in de nabijheid van de Westhinder IMO 
scheepvaartroutes: Oostdyck en Westhinder. 

Ter hoogte van het studiegebied liggen de aanvaarroutes naar de haven van Oostende. Rondom de haven van 
Oostende is er ook een zone afgebakend in het MRP 2020-2026 voor potentiële havenuitbreiding.  

Naast deze vaarroutes gebruikt voor commerciële scheepvaart, zijn er ook een veelheid aan kleinere vaartuigen 
(visserij, recreatie) actief in de kustnabije wateren. Deze worden in onderstaande secties belicht. 

Op de onderstaande Figuur 5-31 worden de AIS scheepvaartposities weergegeven van verschillende vaartuigtypes 

in het projectgebied voor het jaar 2021.  
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Figuur 5-31 AIS scheepsposities en -telling in de buurt van het studiegebied voor het jaar 2021 (data FOD Mobiliteit, dienst 
Scheepvaart). 

5.7.3.2 Effectbespreking 

Met betrekking tot nautische veiligheid is het niet te verwachten dat effecten zullen optreden door de drijvende PV-
installatie, connectoren (optie 1 of 2) en zeekabel op het opvolgen van scheepvaarttrafiek, de werking van radar aan 
boord van schepen, de werking van het AIS systeem en communicatie via VHF (zie ook hoofdstuk 5.8). 

Het effect op scheepvaart in het gebied wordt als zeer beperkt ingeschat ten opzichte van de referentiesituatie. 
Mogelijke risico’s betreffen vooral aanvaring en aandrijving en de gevolgen ervan. De drijvende PV-installatie, 
connectoren (optie 1 en 2) en zeekabel bevinden zich buiten de aanlooproute naar de haven van Oostende en liggen 
in het zog van MIOP in een verkeersluwere zone (zie Figuur 5-31).  

Voor veiligheid van navigatie, zal bovendien een selectie drijvers worden voorzien van navigatielichten en 
radarbakens op een focale hoogte van ongeveer 4 m. Er wordt besproken met de FOD Mobiliteit om een nader te 
bepalen veiligheidszone af te bakenen met kardinale boeien rondom de installatie zodanig dat er geen ongeoorloofd 
scheepsverkeer nabij de testinstallatie mogelijk is. Bovendien zal de drijvende installatie gemarkeerd worden d.m.v. 
een (virtuele) AIS en worden BaZ30 berichten gepland. De installatie bevindt zich ook in het zicht van het MRCC, 
zodat tijdig kan gewaarschuwd worden indien schepen zich te dicht zouden bevinden bij de testopstelling.  

 

30 Bericht aan Zeevarenden 
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In vergelijking met vergelijkbare risico’s van windparken31 zijn de risico’s op ongevallen en gevolgschade heel beperkt 
(zie Hoofdstuk 5.8). De haven van Oostende wordt relatief weinig door grotere schepen aangelopen, en de plaatsing 
van het platform op korte afstand van de haven en buiten de vaargeul zal slechts beperkte risico’s inhouden. 

Tijdens de exploitatiefase is er een verhoogd verkeer met kleine onderhoudsvaartuigen van en naar de drijvende 
PV-installatie. Deze transporten gebeuren enkel bij goede weersomstandigheden. Een verhoogd risico op schip-
schip aanvaringen tijdens de exploitatiefase is hierdoor zeer beperkt. 

Tijdens de aanleg- en ontmantelingsfase is er een licht verhoogd scheepvaartverkeer van en naar het projectgebied. 
Een verhoogd risico op schip-schip aanvaringen tijdens de ontmantelingsfase is hierdoor zeer tijdelijk en beperkt.  

5.7.4 Zandontginning 

Gelet op de afstand tussen het projectgebied en de concessiezones voor zandontginning in het Belgisch deel van 
de Noordzee wordt geen invloed verwacht. Dit aspect wordt niet verder in detail behandeld. 

5.7.5 Baggeren en storten 

Er wordt geen effect verwacht van het project op bagger- en stortactiviteiten in het Belgisch deel van de Noordzee. 
Dit aspect wordt niet verder in detail behandeld. 

5.7.6 Windenergie 

Er wordt geen effect verwacht op de zones voorzien voor de productie van energie uit wind. Dit aspect wordt niet 
verder behandeld. 

5.7.7 Militaire activiteiten 

Het projectgebied is niet gelegen in of nabij zones voor militaire activiteiten en er worden bijgevolg geen conflicten 
verwacht met militaire activiteiten op het Belgisch deel van de Noordzee. Dit aspect wordt niet verder in detail 
behandeld. 

5.7.8 Kabels en pijpleidingen 

Er liggen geen gaspijpleidingen of telecommunicatiekabels in het gebied waar de drijvende PV-installatie gepland 
wordt. De meest nabije elektriciteitskabel is deze die het C-Power windpark met land verbindt, maar deze ligt meer 
naar het oosten (aanlanding ter hoogte van Sas Slijkens, Bredene). De installatie is voorzien op veilige afstand (> 
200m) van deze kabel. Gezien de nabijheid van de kabel, zullen de nodige proximity agreements worden voorzien 
met C-Power. Er worden echter geen kruisingen of andere interacties verwacht tussen het project en de kabel van 
C-Power. Dit aspect wordt daarom niet verder in detail behandeld. 

5.7.9 Toerisme 

Er wordt geen effect verwacht op toerisme en recreatie. De drijvende PV-installatie heeft de nodige voorzieningen 
om het te beveiligen tegen recreanten. Het is eveneens gelegen binnen de afgebakende zone voor onderzoek en 
veiligheidszone, waardoor het gemonitord wordt. 

5.7.10 Aquacultuur 

Het projectgebied is niet gelegen in een gebied bestemd voor aquacultuur. Er worden bijgevolg geen effecten 
verwacht op aquacultuur. Dit aspect wordt niet verder in detail behandeld. 

 

31 De kans op aanvaring- of aandrijfongevallen voor het Norther windpark, op korte afstand van de Westpit-route, en voor het 
Mermaid energiepark, op relatief korte afstand van het verkeersscheidingsstelsel, wordt geschat op 1 op ~11 jaar respectievelijk 
1 op ~21 jaar (Marin 2011, 2014). 
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5.7.11 Samenvatting bespreking en beoordeling van de verenigbaarheid 
met andere activiteiten 

Visserij 

Het direct effect van het project op de visserij is verwaarloosbaar gelet op de geringe oppervlakte van het gebied, 
het feit dat visserij binnen de veiligheidszone niet toegelaten is, en het beperkte belang en omvang van de kustvisserij 
in het gebied. Bijgevolg wordt het effect van het platform op de visserij als verwaarloosbaar beschouwd in vergelijking 
met de referentiesituatie. 

Scheepvaart 

Er worden geen effecten verwacht met betrekking tot systemen voor nautische veiligheid ten gevolge van 
interferentie met apparatuur van de drijvende PV-installatie en connectoren. 

Het risico van aanvaringen door scheepvaart in het gebied wordt als zeer beperkt ingeschat. Het projectgebied ligt 
buiten de aanlooproute naar de haven van Oostende en in het zog van MIOP in een verkeersluwere zone, en wordt 
slechts beperkt gefrequenteerd door hoofdzakelijk kleine schepen (zeilboten, vissersboten). Daarnaast wordt ook de 
nodige markering (verlichting, boeien, etc.) voorzien en zijn gesprekken lopende met FOD mobiliteit om een nader 
te bepalen veiligheidszone af te bakenen.Het risico op schip-schip aanvaringen tijdens de exploitatiefase en 
ontmantelingsfase wordt als zeer beperkt ingeschat in vergelijking met de referentiesituatie. 

Andere activiteiten 

Andere activiteiten (maricultuur, zandontginning, baggeren en storten, militaire activiteiten, kustverdediging, energie, 
kabels en leidingen, toerisme en recreatie, …) worden niet geïmpacteerd door het project. 

In onderstaande tabel worden de effecten op avifauna en (zee)zoogdieren samengevat. Volgende definities zijn van 
toepassing: significant positief (+++), matig positief (++), gering positief (+), (vrijwel) geen effect (0), gering negatief 
(-), matig negatief (--), significant negatief (---). 

Effecten op andere activiteiten Beoordeling t.o.v. referentiesituatie 

Effecten op visserij 0 

Effecten op scheepvaart 0 

Effecten op toerisme en recreatie 0 

Andere activiteiten 0 

5.7.12 Leemten in de kennis 

Er zijn geen leemten in de kennis die een accurate inschatting van de milieueffecten beletten. 

5.7.13 Mitigerende maatregelen en compensaties 

Ten behoeve van de veiligheid in verband met scheepvaart is correcte navolging van de geldende voorschriften en 
veiligheidsperimeters strikt noodzakelijk. 

5.7.14 Monitoring 

Aangezien er geen significante effecten verwacht worden, dringt er zich geen projectspecifieke monitoring op. 
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5.8 Veiligheidsaspecten 

5.8.1 Scheepvaart 

5.8.1.1 Methodologie 

Met betrekking tot de scheepvaart en het optreden van scheepsongevallen wordt de referentiesituatie in het volledige 
Belgisch deel van de Noordzee (BNZ) beschreven.  

Gezien de relatief grote onzekerheid verbonden aan kansberekeningen op scheepsongevallen, gebeurt de 
effectbeschrijving en –beoordeling met betrekking tot de scheepvaartveiligheid op een kwalitatieve manier. Hierbij 
wordt verder gebouwd op de besprekingen en beoordelingen van de eerder uitgevoerde MER’s aangaande 
windmolenparken en het MER in verband met het Blue Accelerator platform. 

5.8.1.2 Referentiesituatie & Autonome ontwikkeling 

Voor een beschrijving van de referentiesituatie van de scheepvaart in het BNZ (belang van de scheepvaart, types 
van scheepvaart, belangrijkste scheepvaartroutes, havengebieden) wordt verwezen naar het Hoofdstuk 5.7.3 
‘Scheepvaart’ binnen de discipline ‘Verenigbaarheid met andere activiteiten’. De belangrijkste scheepvaartroutes 
worden weergegeven in Figuur 5-30. 

5.8.1.3 Effectbespreking 

Voor de Norther en Mermaid windparken die op relatief korte afstand liggen van primaire scheepvaartroutes wordt 
de kans op aanvaring of aandrijfongevallen geschat op 1 op ~11 jaar respectievelijk 1 op ~21 jaar (Marin 2011, 2014). 

Voor de drijvende PV-installatie en buispaal connector (optie 2) wordt de kans op aanvaring als zeer beperkt 
ingeschat. Het project is gelegen buiten de aanlooproute naar de haven van Oostende en ligt in het zog van MIOP 
in een verkeersluwere zone (zie Figuur 5-31) . De kans op schip-schip aanvaringen wordt eveneens als zeer beperkt 
ingeschat tijdens de exploitatie- en ontmantelingsfase. Bediening en onderhoud aan de drijvende PV-installatie en 
connectoren gebeurt immers enkel bij goede weersomstandigheden en zichtbaarheid, omwille van de veiligheid. 

Voor veiligheid van navigatie, zal bovendien een selectie drijvers worden voorzien van navigatielichten en 
radarbakens op een focale hoogte van ongeveer 4 m. Er wordt besproken met de FOD Mobiliteit om een nader te 
bepalen veiligheidszone af te bakenen met kardinale boeien rondom de installatie zodanig dat er geen ongeoorloofd 
scheepsverkeer nabij de testinstallatie mogelijk is. Bovendien zal de drijvende installatie gemarkeerd worden d.m.v. 
van een (virtuele) AIS en worden BaZ32 berichten gepland. 

Voortbouwend op de besluiten van het MER in verband met windmolenparken Norther (2006) en Mermaid (2010) 
(Ecolas, 2006; IMDC, 2010) en rekening houdende met de ligging en beveiliging van de drijvende PV-installatie kan 
aangenomen worden dat de kans op het optreden van een ongeval door aanvaring met het platform zeer klein is. 
Het effect van het platform op de scheepvaartveiligheid wordt daarom als gering negatief beoordeeld. 

Het spreekt voor zich dat zorgvuldige naleving van de vigerende regelgeving met betrekking tot scheepvaartveiligheid 
hierbij als een strikte randvoorwaarde geldt.  

  

 

32 Bericht aan Zeevarenden 
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5.8.2 Risico op olieverontreiniging 

Een verlies van olie uit schepen kan verscheidene oorzaken hebben: 
• Schip-schip aanvaring; 
• Aanvaring of aandrijving met een vast obstakel (windturbine, eiland, platform…) of een drijvend obstakel door een 

navigatiefout, onachtzaamheid of een technische storing; 
• Aan de grond lopen; 
• Scheuren in de romp; 
• Zinken; 
• Brand aan boord; 
• Ernstige nalatigheid en/of opzettelijke (criminele) lozingsactiviteiten. 

Aangezien het projectgebied in de Noordzee ligt, valt het onder de regelingen die van toepassing zijn op de MARPOL 
‘speciale zones’, Bijlage I. Het lozen van oliehoudende vloeistoffen is daarbij verboden. 

Eenmaal een accidentele lozing heeft plaatsgevonden zal deze zich verspreiden en een mogelijke bedreiging vormen 
voor het mariene ecosysteem en de kustgebieden. Met het oog op de impact van olievervuiling moet men rekening 
houden met de weersomstandigheden tijdens de vervuiling, de soort olie, de gelekte hoeveelheid en de plaats waar 
het lek plaatsvond. Deze kenmerken zullen bepalend zijn voor de omvang van de olievlek, de stroombaan en hoe 
snel deze uiteen zal vallen, emulgeren, verdampen, verspreiden en zinken. Het verspreiden van de olie hangt ook 
af van het soort olie en de viscositeit: dieselolie verspreidt zich verder en sneller dan zware stookolie of ruwe olie. 

5.8.2.1 Methodologie 

Voor de bespreking van olieverontreiniging wordt als referentiesituatie kort besproken wat gekend is van 
olievervuilingen op het BNZ, op basis van gegevens van het toezichtprogramma van de BMM vanuit de lucht en op 
basis van literatuurgegevens. Vervolgens wordt de kans op het ontstaan van olieverontreiniging ten gevolge van het 
project besproken op een kwalitatieve manier (olieverontreiniging ten gevolge van aanvaring met het project).  

5.8.2.2 Referentiesituatie en autonome ontwikkeling 

Olieverontreinigingen in het Belgisch deel van de Noordzee 

Het Belgische programma voor toezicht vanuit de lucht geeft een duidelijke indicatie van de grootteorde van 
oliepollutie weer. Ondanks de toename van het maritieme transport tonen de resultaten van het luchttoezicht, van 
mid-1991 tot en met 2019, een duidelijk dalende tendens in het jaarlijks aantal opgespoorde illegale 
olieverontreinigingen in de Belgische verantwoordelijkheidszone (zie onderstaande figuur). In de jaren 1990 werden 
jaarlijks ongeveer 50 olielozingen opgemerkt. Sinds 2000 worden jaarlijks beduidend minder olievervuilingen 
waargenomen. In 2019 werden tijdens de nationale vluchten 13 olievervuilingen in en nabij de Belgische 
zeegebieden waargenomen (BMM, 2019; www.naturalsciences.be). Het ging hierbij om operationele 
olieverontreiniging, niet om verontreiniging door accidenten. De reden van deze algemeen dalende tendens is 
ongetwijfeld te danken aan het geheel van de op nationaal, Europees en mondiaal niveau genomen 
beleidsmaatregelen terzake, zoals de aanduiding van de Noordzee als ‘Speciaal Gebied’ onder het MARPOL-
Verdrag in 1999, de verbeterde havenontvangstinstallaties in EU havens die er gekomen zijn overeenkomstig de 
Europese Richtlijn inzake havenontvangstfaciliteiten van 2002, naast het ontradend effect van de huidige 
toezichtsmiddelen (Belgische Staat, 2012a). Anderzijds wordt bij de observatievluchten wel een stijgende trend 
vastgesteld van operationele lozingen van andere schadelijke stoffen dan olie in de periode 1991 tot 2019 (zie 
onderstaande Figuur 5-32). 

http://www.naturalsciences.be/
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Figuur 5-32 Aantal waargenomen operationele olieverontreinigingen per vlieguur (BMM, 2019: zeeverontreinigingsrapport, 2019; 
www.naturalsciences.be) 

 

 
Figuur 5-33 Aantal waargenomen operationele verontreinigingen van andere schadelijke stoffen per vlieguur (BMM, 2019: 
zeeverontreinigingsrapport, 2019; www.naturalsciences.be) 

 

http://www.naturalsciences.be/
http://www.naturalsciences.be/
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5.8.2.3 Effectbespreking 

Verspreiding van de olievlek 

Tijdens de exploitatiefase kunnen ongevallen plaatsvinden door aanvaring van schepen met de drijvende PV-
installatie of buispaal connector (optie 2). Hierbij kan olieverontreiniging optreden door vrijkomen van olie uit de 
schepen. Het risico op aanvaring met het platform wordt evenwel als zeer beperkt beoordeeld (zie 5.8.1.3). 

Eenmaal een accidentele lozing heeft plaatsgevonden, zal deze zich verspreiden en een mogelijke bedreiging 
vormen voor het mariene ecosysteem en het kustgebied. Met het oog op de impact van olievervuiling moet men 
rekening houden met de weersomstandigheden tijdens de vervuiling, de soort olie, de gelekte hoeveelheid en de 
plaats waar het lek plaatsvond. Deze kenmerken zullen bepalend zijn voor de omvang van de olievlek, de stroombaan 
en hoe snel deze uiteen zal vallen, emulgeren, verdampen, verspreiden en zinken.  

Gelet op de nabijheid tot de kust van het project, zal een accidentele lozing ten gevolge van een aanvaring met het 
project snel de kust bereiken. Er is dus een relatief korte tijd om tussenbeide te komen in het geval van een olielozing. 
Anderzijds is door de ligging nabij de haven van Oostende een snelle interventie mogelijk. In de haven van Oostende 
zijn de nodige faciliteiten om olielozingen op te ruimen.  

De bestrijding zelf gebeurt door het indammen van de olievlek met behulp van drijflichamen (booms). De olie wordt 
daarna verzameld in een container met behulp van “skimmers” (boot, vacuüm pomp, absorberend materiaal) en 
afgevoerd.  

De federale overheid beschikt over pollutiebestrijdingsmateriaal dat het projectgebied zeer snel kan bereiken. Bij een 
windkracht van meer dan 8 Bft wordt bestrijding moeilijk, aangezien het materiaal slechts kan gebruikt worden tot 4 
Bft. Bij deze weersomstandigheden is interventie een moeilijke zaak en de efficiëntie van de bestrijding laag (te hoge 
golven zullen bijvoorbeeld het gebruik van drijflichamen (‘booms’) sterk bemoeilijken en zijn problematisch voor het 
uitvaren van bepaalde schepen). Evenwel zal bij dergelijke omstandigheden de olie reeds deels natuurlijk 
dispergeren door de krachtige golfslag en de verticale vermenging van waterlagen (Rumes et al. 2011b).  

Impact op mariene fauna 

Voor een inschatting van een worst-case olielozing bij springtij op de mariene fauna wordt verwezen naar de studie 

door WL Delft Hydraulics (Kleissen 2003; Boot 2003) in het kader van de windmolenparken in het BNZ. De 

belangrijkste resultaten worden hier kort samengevat. Voor meer gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar 

het MER voor het windpark C-Power (Ecolas, 2003).  

De directe verliezen van invertebraten en vissen, bij blootstelling aan de hoogste potentiële concentratie van zware 

stookolie uit de simulaties, zijn zeer gering. In geval van lagere windsnelheden worden de effecten als nul ingeschat. 

Eieren en larven van vissen in ondiepe wateren kennen wel een hoge mortaliteit door olieverontreiniging, vooral 

indien dispersanten gebruikt worden bij de bestrijding van olieverontreiniging (Lindgren & Lindblom 2004).  

De impact van een lozing op het vogelbestand is enerzijds een functie van de aanwezige soorten, hun densiteit en 

kwetsbaarheid en anderzijds van de vervuilde oppervlakte. In het geval van een accidentele olielozing ten gevolge 

van een aanvaring met het project wordt ingeschat dat, gelet op de nabijheid tot de kust, de olievlek snel de kust zal 

bereiken. Hierdoor wordt verwacht dat het aantal slachtoffers aan vogelsoorten gebonden aan volle zee zeer beperkt 

zal blijven. Omdat omwille van de nabijheid van de haven van Oostende een snelle interventie en opruimactie 

mogelijk is, zal het aantal slachtoffers onder kustvogels vermoedelijk beperkt blijven. 

Ook zeezoogdieren kunnen hinder ondervinden bij potentiële verontreiniging daar zij afhankelijk zijn van de 

atmosferische lucht voor ademhaling (nauw contact water – lucht oppervlak). Het effect van olieverontreiniging op 

zeezoogdieren wordt door Lindgren & Lindblom (2004) eerder beperkt ingeschat aangezien zeezoogdieren zich 

voldoende kunnen verplaatsen naar gebieden zonder olieverontreiniging. In het projectgebied komen sporadisch 

zeezoogdieren voor. 

Tenslotte zal ook de planktongemeenschap beïnvloed worden, maar deze kan zich in principe snel herstellen. De 

impact op pelagische vissen is verwaarloosbaar. De benthische fauna zal veelal niet beïnvloed worden door acute 

toxische effecten, maar zij kunnen wel hinder ondervinden door verstikking door dikke olielagen (Lindgren & Lindblom 

2004).  

Algemeen kan aangaande ecotoxiciteit gezegd worden dat lichtere olietypes meer toxisch zijn dan zware olietypes. 

Pelagische organismen zullen minder beïnvloed worden dan benthische organismen op basis van de gevoeligheid 

aan blootstelling. Eieren en larven zijn dan weer gevoeliger dan volwassen exemplaren (Lindgren & Lindblom 2004). 



 

   

  

  MER DRIJVENDE PV-INSTALLATIE MET ZEEKABEL 

14320 mei 2022 (rev)  

Er kan besloten worden dat de kans op een olieverontreiniging zeer gering is. Het project is gelegen nabij de kust en 

is vlot bereikbaar vanuit de haven van Oostende, waar uitrusting aanwezig is om olieverontreiniging op te ruimen. 

Opruimen van olieverontreiniging is evenwel afhankelijk van de weersomstandigheden. Het voorzorgsprincipe dient 

toegepast te worden waarbij in de eerste plaats een scheepsongeval maximaal dient te worden voorkomen en, indien 

dit niet mogelijk blijkt, een lozing te vermijden of zo snel mogelijk te beperken. 

Vooral de avifauna, en mogelijks ook zeezoogdieren, zullen de belangrijkste korte termijn effecten ondervinden door 

olieverontreiniging. Vooral kustgebonden vogelsoorten zullen geïmpacteerd kunnen worden. De impact van een 

lozing op het vogelbestand is enerzijds functie van de aanwezige soorten, hun densiteit en kwetsbaarheid en 

anderzijds van de vervuilde oppervlakte. Naast de directe slachtoffers die een ramp veroorzaakt, zijn er ook mogelijks 

negatieve gevolgen voor de populatie (langdurig effect). Het is echter vaak niet eenvoudig het effect van een olieramp 

te onderscheiden van natuurlijke fluctuaties in een populatie. 

Het effect van olieverontreiniging ten gevolge van accidentele lozingen door aanvaring van schepen met het project 

wordt als gering negatief beoordeeld (-1). 

 

Als besluit kan gesteld worden dat de kans op een olieverontreiniging zeer gering is. Het grootste gevaar op stranding 

van een olievlek is bij hogere windsnelheden (17 m/s) en windfrictie (5 %). Het voorzorgsprincipe dient toegepast te 

worden waarbij in de eerste plaats een scheepsongeval maximaal dient te worden voorkomen en, indien dit niet 

mogelijk blijkt, een lozing te vermijden of zo snel mogelijk te beperken. 

Vooral de avifauna, en mogelijks ook zeezoogdieren, zullen de belangrijkste kortetermijn effecten ondervinden door 

olieverontreiniging. De impact van een lozing op het vogelbestand is enerzijds functie van de aanwezige soorten, 

hun densiteit en kwetsbaarheid en anderzijds van de vervuilde oppervlakte. Naast de directe slachtoffers die een 

ramp veroorzaakt, zijn er ook mogelijks negatieve gevolgen voor de populatie (langdurig effect). Het is echter vaak 

niet eenvoudig het effect van een olieramp te onderscheiden van natuurlijke fluctuaties in een populatie. 

Het effect van een aanvaring met het project op de kans op het ontstaan van olieverontreiniging wordt als gering 

negatief beoordeeld.  
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6 CUMULATIEVE EN GRENSOVERSCHRIJDENDE 
EFFECTEN 

Gezien de effecten van het project allen zeer beperkt tot verwaarloosbaar zijn, worden geen cumulatieve effecten 
met andere activiteiten verwacht. Er worden ook geen grensoverschrijdende effecten verwacht. 
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7 EINDSYNTHESE & EINDCONCLUSIES 

7.1 Ingreep-effectrelaties 
In onderstaande tabel (Tabel 7-1) wordt een overzicht gegeven van de geïntegreerde evaluatie van de effecten per 
discipline ten gevolge van het project. Er is gekozen voor een semi-kwantitatieve aanpak. Hierbij worden de effecten 
beschreven in relatie tot hun grootte, hun reikwijdte (omvang) en hun tijdelijk of permanent karakter. De beschreven 
effecten worden in de vorm van een relatieve plusmin-beoordeling weergegeven.  

Volgende definities zijn van toepassing: 

Symbool Omschrijving Beschrijving 

+++ Significant positief effect 
Meetbaar positief effect, van grote omvang (BNZ), tijdelijk of 
permanent karakter 

++ Matig positief effect 
Meetbaar positief effect, van beperkte omvang (projectgebied), 
tijdelijk of permanent karakter 

+ Gering positief effect 
Meetbaar klein positief effect, van beperkte omvang (projectgebied), 
steeds tijdelijk karakter 

0 (Vrijwel) geen effect Onmeetbaar effect of niet relevant 

- Gering negatief effect 
omvangbeperkteMeetbaar klein negatief effect, van

(projectgebied), steeds tijdelijk karakter 

-- Matig negatief effect 
Meetbaar negatief effect, van beperkte omvang (projectgebied), 
tijdelijk of permanent karakter 

--- Significant negatief effect 
Meetbaar negatief effect, van grote omvang (BNZ), tijdelijk of 
permanent karakter 

 

Tabel 7-1 Overzicht van de ingreep-effect relaties voor de verschillende disciplines 

Effect Beoordeling 

Bodem  

Wijzigingen bathymetrie zeebodem door verankeringspunten, 

onderzeese connector (optie 1) of buispaalconnector (optie 2) 
0 

Water  

Wijzigingen turbiditeit door verankeringspunten en connectoren 

(optie 1, 2) 
0 

Wijzigingen waterkwaliteit 0 

Lucht en klimaat  

Wijziging luchtkwaliteit door emissies van scheepvaart 

Wijziging luchtkwaliteit door vermeden emissies (groene 

elektriciteitsproductie) tijdens de testfase 

0 

Wijziging luchtkwaliteit door vermeden emissies (groene 

elektriciteitsproductie) tijdens de testfase 
0 

Geluid  

Wijziging onderwatergeluid door scheepsbewegingen tijdens 

de constructie 
0 

Wijziging onderwatergeluid door de drijvende PV-installatie 0 
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Effect Beoordeling 

Wijziging geluid boven water tijdens operationele fase 

(bootbewegingen, etc.) 
0 

Wijziging onderwatergeluid bij ontmanteling 0 

Fauna en flora  

Macrobenthos - biotoopverlies 0 

Macrobenthos - turbiditeit 0 

Macrobenthos - sedimentatie 0 

Epibenthos en vissen - turbiditeit 0 

Vogels en (zee)zoogdieren - gebruiksfase 0 

Vogels en (zee)zoogdieren - ontmanteling 0 

Vogels en (zee)zoogdieren - voedselaanbod 0 

Vogels en (zee)zoogdieren – indirecte effecten turbiditeit op 

voedselaanbod 
0 

Vogels en (zee)zoogdieren – rustplaats 0 

Vogels en (zee)zoogdieren – verstoring 0 

Vogels en (zee)zoogdieren - verstoring tijdens ontmanteling 0 

Zeezicht en cultureel erfgoed 0 

Zeezicht door drijvende PV-installatie 0 

Zeezicht door optie 1 als connector 0 

Zeezicht door optie 2 als connector -1 

Impact op erfgoed 0 

Impact op activiteiten 0 

Effecten op visserij 0 

Effecten op scheepvaart 0 

Effecten op toerisme en recreatie 0 

Andere activiteiten 0 

Veiligheidsaspecten  

Scheepvaartveiligheid  0 

Risico op olieverontreiniging  -1 

Constructierisico (bij optie 2 voor connector) 0 
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7.2 Eindconclusies 
In onderstaande tabel wordt een synthese gegeven van de besluiten per discipline. Voor leemten in de kennis, 
milderende maatregelen en voorgestelde monitoring wordt verwezen naar de desbetreffende hoofdstukken. 

DISCIPLINE EFFECT 

Bodem 
Bathymetrie – Omheen de verankeringspunten en connectoren (ofwel optie 1 ofwel optie 2) zullen erosiekuilen 

ontstaan, die zeer beperkt in omvang zijn (vrijwel geen effect, 0) en na korte tijd stabiel worden.  

Water 

Turbiditeit – Het gebied is gelegen in een zone met zeer hoge turbiditeit. De plaatsing van de drijvende PV-

installatie, inclusief verankeringspunten en connector (optie 1 of optie 2) zal niet leiden tot het verhogen van de 

turbiditeit door turbiditeitspluimen (geen effect (0)) 

Waterkwaliteit – De exploitatie van de drijvende PV-installatie zal geen impact hebben op de waterkwaliteit in 

het gebied. Er worden tijdens de uitbating geen schadelijke of giftige stoffen gebruikt. Corrosiebescherming 

gebeurt door middel van speciale coatings, gecertificeerd en goedgekeurd voor offshore toepassingen 

(richtlijnen en voorschriften DNVGL). Aangroei zal indien noodzakelijk mechanisch verwijderd worden. 

Lucht en klimaat 

Wijziging luchtkwaliteit door emissies van scheepvaart - De emissies door de scheepsbewegingen van 

en naar de drijvende PV-installatie zijn momenteel niet gekend maar zijn zeer beperkt ten opzichte van de 

totale emissies door scheepvaart en industrie in het gebied. Het effect op de luchtkwaliteit in het gebied zal 

daarom niet meetbaar zijn (geen effect).  

Vermeden emissies door groene stroom – Tijdens de testfase wordt groene stroom geproduceerd, waarbij 

CO2 emissies vermeden worden. Dit effect is omwille van de korte tijd en beperkte omvang van de installatie 

te verwaarlozen. 

Geluid 

Wijziging onderwatergeluid door scheepsbewegingen – Tijdens de exploitatie (onderhoud aan de 

drijvende PV-installatie) wordt gewerkt met kleine schepen. De duurtijd van de scheepsbewegingen zal zeer 

beperkt blijven. Ten opzichte van het reeds aanwezige geluidsklimaat ten gevolge van scheepsbewegingen 

van commerciële en recreatieve vaartuigen van en naar de haven van Oostende, zal dit effect verwaarloosbaar 

zijn en zal deze activiteit niet leiden tot een significante verhoging van het geluidsklimaat.  

Fauna en flora 

Macrobenthos – De oppervlakte aan zacht substraat die verloren gaat is te verwaarlozen (0). Er is geen 

toename van turbiditeit in het gebied te verwachten die enig effect kan hebben op 

macrobenthosgemeenschappen.  Bovendien zijn de mariene organismen in het projectgebied reeds 

aangepast aan de van nature hoge turbiditeit. 

Epibenthos en vissen – turbiditeit - De aanwezige epibenthos- en visgemeenschappen in het gebied zijn 

aangepast aan de hoge turbiditeit. Er wordt niet verwacht dat de turbiditeit significant zal toenemen. Hierdoor 

worden geen effecten verwacht op epibenthos en vissen in en rond het projectgebied, noch door effecten van 

turbiditeit zelf, noch door sedimentatie (geen effect, 0). 

Vogels en (zee)zoogdieren –De drijvende PV-installatie genereert geen geluid (behalve bijvoorbeeld beperkt 

door schuren van kabels over de bodem. Er worden geen verstoringseffecten verwacht op zeezoogdieren door 

onder- of bovenwatergeluid door deze testopstellingen. Tijdens de ontmantelingsfase kan tijdelijk een 

verhoogde geluidsdruk ontstaan die geluidsverstoring met zich mee kan brengen voor vissen (als 

voedselbron), vogels en zeezoogdieren. Deze verstoring heeft een tijdelijke aard.  

De aanwezigheid van de drijvende PV-installatie kan leiden tot een verhoogd voedselaanbod door 

concentraties van vissen rond de installatie en connectoren. Gelet op de beperkte omvang en de nabijheid 

van een uitgebreid aanbod van vaste structuren in en rond de haven van Oostende (o.a. strekdammen) zal 

het effect voor vogels en zeezoogdieren verwaarloosbaar zijn. De erosiepluimen die ontstaan door de 

verankeringspunten of connectoren zullen niet leiden tot een verhoging van de turbiditeit van het zeewater en 

geen indirecte effecten veroorzaken op zeevogels en zeezoogdieren via voedselbeschikbaarheid. De 

drijvende installatie en connector (optie 2) zal zeevogels aantrekken die het platform zullen gebruiken als 

rustplaats. Hierbij worden voornamelijk meeuwen en aalscholvers verwacht. Dit is een positief effect. 

Gelet op de geringe omvang van de verlichting op de installatie, inclusief boeien worden geen significante 

effecten verwacht door de exploitatie op vleermuizen. Tijdens de ontmantelingsfase kan tijdelijk een verhoogde 

geluidsdruk ontstaan die geluidsverstoring met zich mee kan brengen voor vissen, vogels en zeezoogdieren. 

Dit is zeer beperkt in omvang en duurtijd. 

cultureelenZeezicht

erfgoed 

Zeezicht – De visuele impact van de installatie is beperkt. Ten opzichte van de referentiesituatie blijft het 

uitzicht behouden en is er geen effect. De drijvende installatie heeft een beperkte hoogte boven het 

wateroppervlak en zal niet opvallen door de afstand tot de kust. Bij optie 2 (buispaalconnector) is er wel een 

beperkt effect op zeezicht. 

Cultureel erfgoed – Er worden door het project geen effecten verwacht op cultureel erfgoed in de omgeving. 
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DISCIPLINE EFFECT 

anderemetInteractie

activiteiten 

Visserij – Gelet op de geringe oppervlakte van het ingenomen gebied en het beperkte belang en omvang van 

de kustvisserij in het gebied, wordt het effect van het project op de visserij als verwaarloosbaar beschouwd. 

Scheepvaart - Er worden geen effecten verwacht met betrekking tot systemen voor nautische veiligheid ten 

gevolge van interferentie met apparatuur op de drijvende PV-installatie of connectoren. Het risico van 

aanvaringen door scheepvaart in het gebied wordt als zeer beperkt ingeschat. Het projectgebied ligt buiten de 

aanlooproute naar de haven van Oostende en wordt beperkt gefrequenteerd door hoofdzakelijk kleine 

schepen (zeilboten, vissersboten). Daarnaast wordt ook de nodige markering (verlichting, boeien, etc.) 

voorzien en zijn gesprekken lopende met FOD mobiliteit om een nader te bepalen veiligheidszone af te 

bakenen. 

Andere – Er worden geen effecten verwacht op andere activiteiten. 

Risico’s 

Scheepvaartveiligheid – Voor de drijvende PV-installatie en buispaal connector (bij optie 2) wordt de kans 

op aanvaring als zeer beperkt ingeschat. Het is gelegen buiten de aanlooproute naar de haven van Oostende 

en de zone wordt slechts beperkt gebruikt door kleine recreatieve vaartuigen en vissersvaartuigen, en heeft 

bovendien een zeer kleine omvang. De kans op schip-schip aanvaringen wordt eveneens als zeer beperkt 

ingeschat tijdens de exploitatie- en ontmantelingsfase. Bediening en onderhoud aan de installatie gebeurt 

immers enkel bij goede weersomstandigheden en zichtbaarheid, omwille van de veiligheid. 

Risico op olieverontreiniging - De kans op een olieverontreiniging is zeer gering. Immers, het volume aan 

brandstof is zeer beperkt en het platform is gelegen nabij de kust en vlot bereikbaar vanuit de haven van 

Oostende, waar uitrusting aanwezig is om olieverontreiniging op te ruimen. Opruimen van olieverontreiniging 

is evenwel afhankelijk van de weersomstandigheden. Het voorzorgsprincipe dient toegepast te worden waarbij 

in de eerste plaats een scheepsongeval maximaal dient te worden voorkomen en, indien dit niet mogelijk blijkt, 

een lozing te vermijden of zo snel mogelijk te beperken. 
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9 BIJLAGE 

Bijlage 1: Schematisch overzicht van de procedure tot het 
bekomen van een vergunning/machtiging (BMM, 2003) 
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omgeving. Wij maken het verschil voor onze klanten en 
de maatschappij met doeltreffende, duurzame en digitale 
oplossingen. Met 27.000 mensen in meer dan 70 landen 
genereerden we in 2020 een omzet van €3,3 miljard. Wij 
ondersteunen UN-Habitat met kennis en expertise om 
leefomstandigheden te verbeteren in gebieden getroffen 
door de gevolgen van de klimaatverandering. 
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