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Marien zwerfvuil  -  Inzameling door sportduikers

Zwerfvuil is een hardnekkig probleem. Helaas is zwerfvuil niet enkel op het vasteland een 
probleem, maar ook in onze zeeën en oceanen is heel wat afval terug te vinden. De 
Verenigde Naties schatten dat er in elke vierkante kilometer oceaan zo’n 13.000 stukken 
plastic ronddobberen. Maar een aanzienlijk deel van het marien afval bevindt zich niet 
langer op het wateroppervlak, maar wel in de waterkolom en op de zeebodem. Zoals 
geweten bestaat het overgrote deel van het marien zwerfvuil bovendien uit plastics, die 
afbreken tot microplastics. Dat deze schadelijk zijn voor de flora en fauna is een open 
deur intrappen. 

Wereldwijd zien regionale zeecommissies toe op de gezondheid van de zeeën. Voor de 
Noordzee - en het noordoostelijke deel van de Atlantische oceaan - is dat de OSPAR-
commissie. In juni 2014 hebben de OSPAR-landen een actieplan aangenomen bestaande 
uit dertig maatregelen die onder andere het bestaande marien zwerfvuil aanpakken. De 
OVAM is bij zeven van die thema’s nauw betrokken als trekker of ondersteunende 
organisatie.

Daarnaast werkt de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) in uitvoering 
van resolutie 866 betreffende de bescherming van de Noordzee tegen verontreiniging 
door marien zwerfvuil, aangenomen door het Vlaams Parlement op 5 oktober 2016, aan 
een integraal actieplan Marien Zwerfvuil.

Net als op het vasteland zijn ook onder water vrijwilligers actief in de strijd tegen 
zwerfvuil. Zo maken de duikers van de vzw Ecoduikers scheepswrakken voor de 
Belgische kust vrij van visnetten, vislood, lijnen en haakjes. De opgedoken visnetten 
krijgen door middel van recyclage bovendien een nieuw leven. 

1. Acht de minister het opportuun om eventuele opruimacties door duikers deel uit te 
laten maken van het integraal actieplan Marien Zwerfvuil waar de OVAM momenteel 
aan werkt?  

2. Wordt vzw Ecoduikers door de OVAM of door een andere Vlaamse instantie 
ondersteund in hun strijd tegen zwerfvuil? Indien ja, hoe? Indien neen, waarom niet?

3. Heeft de OVAM weet van andere duikverenigingen die actief marien zwerfvuil 
opsporen en inzamelen?

4. Ziet de minister mogelijkheden om andere Vlaamse duikclubs te betrekken bij of te 
stimuleren in het opruimen van marien zwerfvuil? 



5. Zou het volgens de minister interessant zijn om, zoals op het vasteland, een week 
tegen het marien zwerfvuil te organiseren waarbij er inzamelacties op poten gezet 
kunnen worden?

Deze vraag werd gesteld aan de ministers Philippe Muyters (612) en Joke Schauvliege 
(709).

Een vraag over hetzelfde onderwerp werd gesteld aan minister Joke Schauvliege (708).
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GECOÖRDINEERD ANTWOORD 
op vraag nr. 709 van 31 mei 2017
van BART NEVENS

1. De gerichte opruimacties, zoals uitgevoerd door de vzw Ecoduikers, zullen zeker 
meegenomen worden in het Vlaams integraal actieplan.

2. De vzw Ecoduikers wordt niet financieel door de OVAM ondersteund. Er is ook nog 
geen aanvraag ingediend. In het kader van de financieringsmogelijkheden vanuit het 
Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij werd nagegaan of er mogelijkheden 
waren, maar de wensen van de vzw Ecoduikers en de mogelijkheden via het fonds 
lagen te ver uit elkaar.

3. De OVAM heeft geen weet van andere Vlaamse duikverenigingen die actief marien 
zwerfvuil opsporen en inzamelen.

4. Als er nog andere duikverenigingen zijn die geïnteresseerd zijn om gelijkaardige 
activiteiten als de vzw Ecoduikers te ontplooien, zal dit uiteraard aangemoedigd 
worden. Belangrijk is wel dat andere duikverenigingen goed geïnformeerd zijn over 
de mogelijke gevaren en de toe te passen veiligheidsmaatregelen.

5. Een “week tegen het marien zwerfvuil” kan bijvoorbeeld gekoppeld worden aan 
opruimacties op het strand, het extra belichten van de activiteiten van de vzw 
Ecoduikers en Fishing For Litter en andere initiatieven door burgers, gemeenten, 
bedrijven en verenigingen.


