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Op vrijdag 29 mei 2009 werd de vaststelling van de geweste-
lijke instandhoudingsdoelstellingen principieel goedgekeurd 
door de Vlaamse Regering. De komende maanden zal de 
Vlaamse Regering over dit besluit advies inwinnen bij de ver-
schillende adviesraden, waarna ze de instandhoudingsdoel-
stellingen definitief kan goedkeuren.

De gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen zullen een 
stevige basis vormen voor het opstellen van de instandhou-
dingsdoelstellingen per speciale beschermingszone (S-IHD), 
en zo de volgende fase in het implementatieproces van de 
Habitatrichtlijn ondersteunen. INBO zal aan het ANB verder 
zijn expertise ter beschikking te stellen, meer bepaald zullen 
INBO-medewerkers deel uitmaken van expertgroepen die bij-
stand bieden bij de opmaak van de verschillende S-IHD rap-
porten.
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In uitvoering van de Habi-
tatrichtlijn heeft Vlaande-
ren de voorbije maanden 
gewestelijke instandhou-
dingsdoelstellingen voor 
Europees te bescher-
men soorten en habitats 
opgesteld (zie INBO-
nieuwsbrief van januari). 
Het INBO werkte hier-
voor nauw samen met het 
Agentschap voor Natuur 

en Bos (ANB), wat resulteerde in een transparant en weten-
schappelijk onderbouwd document. In het hele proces wer-
den de medegebruikers van het open gebied betrokken, zodat 
een open communicatie tussen de verschillende partijen mo-
gelijk was. Volgende middenveldorganisaties namen deel aan 
dit overleg: Algemeen Boerensyndicaat, Boerenbond, Huber-
tus Vereniging Vlaanderen, Landelijk Vlaanderen, Natuurpunt, 
Unie van Zelfstandige Ondernemers, Vlaamse Hoge Bosraad 
en Vlaams Netwerk van Ondernemingen.

De wintertelling van aangespoelde zeevogels langs de Vlaam-
se kust is een van de langstlopende monitoringprojecten in 
ons land. De eerste tellingen dateren van de winter van 1961-
1962 en Vlaanderen was daarmee een voorloper in Europa. 
Sinds 1991 is het INBO verantwoordelijk voor de tellingen. 
Minstens een maal per maand onderzoeken we de hele kust 
met de hulp van een groep vrijwilligers. Sinds de winter 2006-
2007 verloopt het onderzoek in opdracht van de afdeling Kust 
van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, en in 
nauwe samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee.

Het monitoringproject van de Vlaamse stranden is inmid-
dels van groot belang gebleken voor het onderzoek naar het 
duurzame behoud van ons mariene milieu. Als lidstaat van 
de OSPAR-conventie dient België bijvoorbeeld regelmatig te 
rapporteren over de gezondheidstoestand van het Belgische 
deel van de Noordzee.

De zeekoet overwintert in grote aantallen in het Belgische 
deel van de Noordzee. De oliebevuilingsgraad van aange-
spoelde zeekoeten is een goede graadmeter voor de chro-
nische olievervuiling van ons mariene milieu. De OSPAR-

doelstelling is dat 
minder dan 10 
% van de aan-
gespoelde zee-
koeten met olie 
bevuild mag zijn. 
Het INBO-onder-
zoek toont aan 
dat het de goede kant op gaat: de oliebevuilingsgraad bij de 
zeekoet vertoont al enkele decennia een sterk dalende trend. 
In de beginjaren van het onderzoek waren vrijwel alle ge-
vonden zeekoeten met olie besmeurd. Tegenwoordig is het 
percentage gedaald tot minder dan 50 %. Het door OSPAR 
gestelde streefdoel van 10 % is in zicht, maar is nog nooit 
gehaald. Helaas behoren de Belgische mariene gebieden nog 
altijd tot de meest met olie bevuilde zones in de Noordzee.

Er is een website waar bezoekers kunnen rondneuzen in onze 
uitgebreide databank: www.vliz.be/olieslachtoffers

Eric WM Stienen, eric.stienen@inbo.be
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