
12 Colruyt Group plant een mosselboerde-
rij van 4,5km² in Natura 2000-gebied. De 
nieuwe windturbines? In natuurgebied. 
Zandwinning? In natuurgebied. Proef-
projecten ter versterking van de kust-
bescherming in zee? In natuurgebied. 
Het beschermen van natuur, ook op 
en in zee, moet meer zijn dat wat dode 
letters. 4Sea, een samenwerking tussen 
Natuurpunt, BBL, WWF en Greenpeace 
voor de Noordzee, maakt een vuist. 

In het begin van de 20ste eeuw groeiden er 
grote oppervlaktes koralen en oesterbanken 
op de bodem van de Noordzee. Wouden van 
wuivende poliepen, kleurrijke koralen en velden 
met platte oesters, groeiend tussen grote keien, 
strekten zich kilometers ver uit in het water. Dui-
zenden vissen zetten hun eitjes af in dit zeewie-
gende natuurgebied. Grote scholen haringen, 
met daartussen grote roofvissen als kabeljauw, 
haaien en roggen baanden zich een weg tussen 
heuse riffen, gevormd door schelpkokerwormen: 
onze eigen variant van het Groot Barrièrerif 
als in Australië. Bruinvissen, kleine walvissen, 
zwommen in groten getale voor onze kust. 

Het heeft maar enkele generaties geduurd om 
het bijna helemaal weg te vagen. Overbevissing 
en de gevolgen van zandwinning hebben dit 
rijke onderwaterlandschap intussen verwoest. 
De oesters en de koralen zijn bijna volledig ver-
dwenen. Leeggevist en omgeploegd door sleep-
netten op de bodem van de zee. 

 

Blauwe economie in 
groene bestemming? 
Eerst natuur 
beschermen!

Het zeewater is extra troebel door zandwinning 
en stortingen. Kleine plastic deeltjes hebben 
zich overal verspreid, tot in de ingewanden van 
vogels, vissen en schelpdieren. Rivieren bren-
gen jaarlijks grote hoeveelheden slib, mest en 
andere vervuiling naar zee. Een dystopische 
leegte, zo zou je haast denken.

 
“Tijd om daar wat aan te veranderen”
 
… moet toenmalig minister van de Noordzee 
Vande Lanotte gedacht hebben. Hij trok de kaart 
van de ruimtelijke ordening op zee en zorgde 
er voor dat België in 2014 het eerste Europese 
land met een marien ruimtelijk plan was, een 
ruimtelijk structuurplan om de activiteiten in de 
Noordzee allemaal een plekje te geven. Hoe-
wel deze koppositie toe te juichen was, bleek al 
gauw dat natuur de economie diende. Maakbare 
natuur als nevenfunctie van een energie-atol of 
windturbines in zee, amper verbod op bodem-
beroerende visserij in Natura 2000-gebieden, 
afname van zandwinning van 1% per jaar…Toen 
al gaf Natuurpunt aan dat de ambities best wat 
scherper mochten om nog natuur te bewaren in 
de Noordzee. 

Intussen werd het tweede marien ruimtelijk plan 
al gestemd. Sinds maart 2020 werd extra ruimte 
ingepland voor nieuwe activiteiten, vlak naast of 
zelfs middenin de Natura 2000-gebieden. Het is 
als een autostrade aanleggen door het Zwin. In 
het nieuwe plan wordt de ruimte voor offshore 
windmolenparken verdubbeld. Eens alle offsho-
re windmolens gerealiseerd zijn, zullen ze een 
totale capaciteit hebben van ongeveer 4,4 GW, 
evenveel als de capaciteit van 4 grote kerncen-
trales. Naast de extra ruimte voor groene ener-
gie waarin ook aquacultuur toegelaten is, zijn er 
5 nieuwe mariene ‘bedrijvenparken’ voorzien. 
Die bijkomende activiteiten worden vreemd ge-
noeg geparkeerd in natuurgebied, waar ze voor 
de grootste verstoring zullen zorgen.  
Nochtans bleek bij het openbaar onderzoek dat 
er alternatieve plaatsen mogelijk zijn voor de 
windturbines.  
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13Hierbij zou zowel nieuwe natuur tussen de tur-
bines kunnen ontstaan als de bestaande natuur 
versterkt worden. Een derde van onze Noordzee 
is militair gebied. Hier worden de restanten van 
WOI en WOII tot ontploffing gebracht, maar ook 
aan schietoefeningen gedaan. Hier kan je de 
vraag stellen of dit niet op Europees niveau kan 
worden bekeken én of zo een grote ruimte wel 
nodig is voor ons beperkt leger.  
 
De mosselboerderij van Colruyt (en Deme,…) 
ligt eveneens in Natura 2000-gebied. Van deze 
grootschalige mosselboerderij is niet geweten 
welke de effecten zullen zijn op de natuur onder 
water. Dat deze zullen gemonitord worden, is 
evident, maar om dan nog de gemaakte inves-
tering te schrappen zal minder evident zijn.

 
Toch behoorlijk wat natuurgebied 
aangeduid
 
Ongeveer 30% van de totale oppervlakte van 
het Belgisch deel van de Noordzee werd al aan-

geduid als natuurgebied, waardoor we vooruit 
liepen op de meest recente normen.  
In het nieuwe plan wordt die oppervlakte zelfs 
lichtjes vergroot door de uitbreiding van het na-
tuurgebied ‘de Vlakte van de Raan’ voor de kust 
van Knokke-Heist. Het is jammer genoeg twijfel-
achtig of de natuurbescherming op papier ook in 
de praktijk verschil zal maken. Nochtans kent de 
natuur in zee in een aantal gebieden een stevige 
bescherming. Zo zijn er de strikte Europese habi-
tat- en vogelrichtlijnen en zijn vijf natuurgebieden 
op zee aangeduid als Natura 2000-gebied, waar 
de strengste natuurwetgeving geldt. Maar onze 
federale ‘wet marien milieu’ is niet in overeen-
stemming met die Europese natuurwetgeving. 
Voor alle projecten in Natura 2000-gebieden 
moet vooraf onderzocht worden welke effecten 
ze hebben op die natuur. Maar de wet marien 
milieu maakt hierop een uitzondering voor visse-
rij, baggeren, scheepvaart, militaire activiteiten 
en recreatie…. Gevolg: het wordt razend druk op 
de Noordzee. En nog een gevolg: niemand heeft 
nog een zicht op de totale impact op de natuur in 
deze – op papier – strikt beschermde zones.
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verouderde ‘wet marien milieu’ wordt geëvalu-
eerd. En dat is nodig: natuur én hernieuwbare 
energie zijn nodig om de uitdagingen van de 
klimaatverandering aan te gaan. 
 
De zee voorziet ons van water, de helft van de 
zuurstof die we ademen, voedsel en stoffen 
voor medicijnen. Intacte zandbanken, samen 
met de stranden en duinen beschermen het 
binnenland tegen overstromingen, erosie en 
stormen omdat ze de golfslag afremmen. 
De polders maken de bescherming compleet, 
omdat ze ruimte geven voor het bergen van het 
inlands water, maar ook voor eventueel water-
overlast uit zee. De zee is ook een natuurlijk 
filtersysteem voor vele gevaarlijke stoffen en ze 
slaat broeikasgassen op waardoor ze het  
klimaat mee regelt. 
 
Natuur én economie in de Noordzee? 
Het kan. 
 
Hoewel verschillende wetenschappelijke studies 
wijzen op een negatieve impact door industriële 
activiteiten op de bestaande natuur, zoals het 
bodemleven, zeevogels en zeezoogdieren zoals 
zeehonden en bruinvissen, blijkt tegelijk dat nieu-
we natuur zijn weg vindt naar geïntroduceerde 
structuren op zee, zoals wrakken, artificiële riffen 
en windmolens. Windmolens kunnen een thuis 
vormen voor mosselen, zachte koralen en zeea-
nemonen, wat dan weer garnalen, kreeftachtigen 
en vissen aantrekt. Zo ontstaat een compleet 
nieuw ecosysteem in de windmolenparken. Door 
nieuwe vormen van natuur te realiseren in wind-
molenparken en tegelijk de bestaande natuurge-
bieden te sparen, boeken we een win-win. 

De West-Vlaamse Milieufederatie schuift 
mee aan tafel 

Omdat het kustsysteem niet stopt aan de laag-
waterlijn, is ook de West-Vlaamse Milieufede-
ratie betrokken bij het initiatief 4Sea. Niet op de 
eerste rij maar wél als er interactie is met het 
land. Zo werken we samen voor een natuurlijke 
kustbescherming en afbouw van de machina-
le strandreiniging, of als het over het storten 
van puin in zee gaat. En uiteraard houden we 
elkaar op de hoogte. Ook de Kustwerkgroep 
van Natuurpunt, waarbij de kustafdelingen van 
Natuurpunt en de West-Vlaamse Milieufederatie 
samenwerken om sterker naar buiten te komen, 
is betrokken bij de acties van 4Sea. Zij vormen 
de basis van heel wat acties van Natuurpunt op 
Vlaams en federaal niveau.

Bron: Natuurpunt De Bron, FOD Leefmilieu. 
Bewerking: Bart Vanwildemeersch
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