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1 Samenvatting
Dit document vormt het eindverslag van het gevolgde traject van de marktconsultatie ‘Test voor
opruimen WO I en II munitie op de Noordzee nabij Knokke-Heist’. Het Programma Innovatieve
Overheidsopdrachten (PIO), in samenwerking met het Departement MOW MT1, wenst een test uit te
voeren op ‘De Paardenmarkt’ dumpsite dewelke dient aan te tonen op welke tijds- en kostefficiënte
manier (i.e. d.m.v. welke innovatieve technieken) een unit munitie veilig gelokaliseerd en opgehaald
kan worden. Zo doelt MOW MT erop een bijdrage te kunnen leveren in de algemene discussie omtrent
wat te doen met de munitie van de dumpsite. De conclusies van dit traject situeren zich op 3 vlakken.
Als eerste conclusie: het project is zeer innovatief en extreem risicovol vanuit vraagzijde. Een ruiming
van een munitiestortplaats van deze omvang, met eeuw oude chemische munitie, en volledig begraven
in een ondiepe zee omgeving is nog nooit voorgedaan. De volledige scope van de bedoelde
testoperatie is beschreven door een combinatie van 29 use-cases. Die worden als één onderling
verbonden geheel beschouwd, wat maakt dat er geen prioritering tussen de individuele use-cases
werd gemaakt, ook niet op het vlak van innovatiewaarde.
Als tweede conclusie: dit PIO-project is zeer innovatief vanuit een technologisch perspectief. Uit
discussies met internationale experten uit de industrie en kennisinstellingen blijkt dat, voor minstens
de helft van de use-cases, er specifieke ontwikkelingen en inspanningen vereist zijn om een oplossing
te bekomen. Het ophaalgedeelte van de test werd als doenbaar ingeschat, zolang de omstandigheden
niet extreem getrokken werden. Om hiervoor de juiste bergingstechnieken te selecteren zou er
ontwikkeling nodig zijn m.b.t. de detectiemethodes om de munitie juist te lokaliseren en hun
eigenschappen te achterhalen. Echter, om conclusies te kunnen trekken voor de volledige dumpsite
zouden alle specifieke condities over het volledige gebied in kaart gebracht moeten worden, samen
met een bergingstest voor elk van deze. Dit laatste is niet de initiële scope van het PIO-project. Rond
de opgelegde randvoorwaarden voor de test werden meer problemen gespot. Het verhinderen dat
bepaalde fenomenen (zoals percolatie en uitstoot van chemische stoffen) plaatsvinden, werd als
onrealistisch weggezet aangezien deze zich reeds vandaag kunnen voordoen. Om te kunnen bewijzen
dat de testoperatie geen milieuproblemen zou vergroten of versnellen, is er nood aan snelle
meetmethodes en meer analyse naar de huidige situatie en bestaande fenomenen op de dumpsite.
Ten slotte werd het als een grote uitdaging gezien om, gegeven de grote onzekerheid, alle nodige
vergunningen voor de uitvoering van de test te bekomen van alle verantwoordelijke diensten.
Als derde conclusie: Vooraleer een test op de werkelijke dumpsite mogelijk is, moeten er eerst een
aantal onzekerheden uitgeklaard worden waarvoor er een groot stuk specifieke ontwikkeling en extra
analyse van de site nodig is. Daarom is het aanbevolen om de volledige PIO-test met alle benodigde
ontwikkelingen eerst in een veilige en gecontroleerde omgeving uit te voeren met alle risicovolle
situaties, maar zonder echte explosieven of gevaarlijke chemische substanties. Daartoe zal er in zee
een replica-omgeving ontworpen en gebouwd moeten worden. In deze zone zouden 3 concurrerende
consortia de beschreven PIO-test met verschillende technieken kunnen uitvoeren, waarna de
resultaten op verschillende dimensies geëvalueerd zouden worden. Daarnaast zouden de
verschillende condities op de werkelijke site verder in kaart gebracht moeten worden, als waardevolle
inbreng in het design van de replica-omgeving. In dit verband lopen al verschillende initiatieven

1

Mobiliteit en Openbare Werken – afdeling Maritieme Toegang (MOW MT)
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2 Objectieven en werkingskader
2.1 Achtergrond en doelstellingen
Dit eindverslag beschrijft het gevolgde traject van de marktconsultatie ‘Test voor opruimen WO I en II
munitie op de Noordzee nabij Knokke-Heist’, presenteert de synthese van de resultaten, en schetst de
vervolgstappen. De doelstelling van dit eindverslag is het vormen van een basis voor het opmaken van
een precommercieel en/of commercieel bestek. Hiertoe werden op de marktconsultatie verschillende
projectstakeholders samengebracht met als doel het verzamelen van kennis, inzichten en concrete
voorstellen vanuit verschillende invalshoeken.
Dit eindverslag formuleert een nauwkeurig antwoord op de volgende vragen:
•
•
•

Wat behelst het PIO-project ‘Test voor opruimen WO I en II munitie op de Noordzee nabij
Knokke-Heist’?
Waar ligt het innovatiepotentieel van dit project?
Waar liggen de echte noden voor een prototype en een precommerciële aanbesteding in het
kader van Innovatief Aanbesteden?

Dit eindverslag is het resultaat van een gestructureerd proces om voor het project ‘Test voor opruimen
WO I en II munitie op de Noordzee nabij Knokke-Heist’ de vraagstelling naar de aanbodzijde te
verfijnen in het kader van een precommercieel of een commercieel bestek.

2.1.1 Fasering PIO-project
Een PIO-project kan opgedeeld worden in 2 verschillende fasen: een voortraject en een uitvoerend
traject.
Binnen het voortraject wordt het projectidee verder vormgegeven door het in kaart brengen van de
noden van de betrokkenen, het analyseren van de beschikbare technologieën, en het identificeren
van de technologische risico’s om tot een plan van aanpak voor uitbesteding te komen.
De onderdelen van deze eerste fase worden doorgaans uitgewerkt in het kader van een
marktconsultatie, waarvan dit eindverslag het resultaat vormt. Hierna kunnen de nodige
aanbestedingsprocedures opgestart worden om een ontwikkelingstraject op te starten, of een
innovatieve oplossing rechtstreeks aan te kopen, of een combinatie van beide voor verschillende
onderdelen.
In het uitvoerend traject worden de aanbestede opdrachten effectief uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld
de ontwikkeling en aankoop van prototypes of een proof of concept, al dan niet aangevuld met een
onderzoekscomponent. In deze fase van dit PIO-project zal dan ook de beoogde opruimingstest
uitgevoerd worden.
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2.2 Opbouw marktconsultatie
De marktconsultatie in het kader van het PIO-project ‘Test voor opruimen WO I en II munitie op de
Noordzee nabij Knokke-Heist’ is effectief gestart op 13 februari 2018 en is momenteel nog steeds
lopende. Het beslaat de volgende zes iteraties:
1. ‘Scoping’ werksessie met medewerkers van de projectinitiator waarbij getracht werd het
eindantwoord van de marktconsultatie neer te schrijven op basis van een combinatie van
ervaring uit het verleden, wensen en hypotheses.
Deze sessie liet toe een eerste maal de maatschappelijke waarde en het innovatiepotentieel
van het PIO-project ‘Test voor opruimen WO I en II munitie op de Noordzee nabij KnokkeHeist’ te identificeren.
2. Bekendmakingssessie voor een aantal betrokken diensten om het doel van dit project uit te
lichten en de scope en aanpak verder te verfijnen. Op basis hiervan kon in kaart gebracht
worden welke betrokken partijen in welke vervolgfase uitgenodigd dienden te worden.
3. Werksessies met een aantal betrokken diensten om het standpunt van de verschillende
diensten te belichten. Deze sessies lieten toe het innovatiepotentieel vanuit het perspectief
van de vraagzijde verder uit te werken, in het bijzonder de bezorgdheden, noden en de naar
toegevoegde waarde geprioriteerde use-cases.
4. Marktanalyse om voor elke verzameling use-cases op basis van gelijkaardige
oplossingselementen een relevante set marktspelers te identificeren.
5. Marktconsultatie sessie met geïnteresseerde industriepartners en kennisinstellingen om de
stand van de techniek verder te specifiëren, een inschatting te maken van de risico’s en het
innovatiepotentieel vanuit technologische invalshoek te bepalen.
6. Eindverslag van de marktconsultatie op basis van alle vergaarde informatie tijdens de
werksessies.
Specifiek in het kader van dit project is het belangrijk om een duidelijk onderscheid te maken tussen
enerzijds de use-case sessies en anderzijds de marktconsultatie sessie. De volgende twee subsecties
verduidelijken deze verder.

2.2.1 Use-case sessies
Voor het succesvol slagen van dit project wordt gekozen om enkel mensen met kennis ter zake en die
een verantwoordelijkheid dragen gerelateerd aan dit onderwerp uit te nodigen in de workshops om
de functionele en niet-functionele noden van de vraagzijde in kaart te brengen. Dit type sessie komt
voor in de hierboven beschreven iteratie 3.
Deze noden en pijnpunten werden opgesteld aan de hand van use-cases die de volgende punten
moeten omschrijven:
•
•

Wat wenst men te bereiken in deze test?
Met welke randvoorwaarden dient men bij het uitvoeren van de test rekening te houden?
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In de use-case sessies werden naast de projectinitiators onder meer de volgende diensten betrokken :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Agentschap voor Maritieme Dienstverlening
en Kust - Afdeling Kust (MOW MDK);
Defensie staf;
Federale overheidsdienst (FOD) Mobiliteit;
Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu (VVVL);
Gemeente Knokke-Heist;
Kabinet van de minister verantwoordelijk voor de Noordzee;
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN); Departement Beheer van het
Mariene Ecosysteem; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium;
Provincie West-Vlaanderen;
Vlaams instituut voor de zee (VLIZ).

2.2.2 Marktconsultatie sessie
In deze sessie werden een aantal spelers uit de industrie en de onderzoekswereld samengebracht met
knowhow over de geïdentificeerde noden en pijnpunten van de vraagzijde in dit project, en liet men
hen voor elke use-case aangeven:
•
•
•

Hoe denkt de sector het gevraagde uit te voeren?
Wat zijn de risico’s en moeilijkheden die zij verwachten?
Welke implicaties heeft de voorgestelde aanpak op de randvoorwaarden?

Dit type sessie komt voor in de hierboven beschreven iteratie 5.

2.3 Deelnemende partijen
In het kader van de transparantie en het open karakter van de marktconsultatie van ‘Test voor
opruimen WO I en II munitie op de Noordzee nabij Knokke-Heist’ worden hierbij de deelnemende
bedrijven en kennisinstellingen opgelijst.
360survey
6 Alpha Associates Limited
ADEDE
Alford Technologies Ltd.
Allterra Belux
Antea Group België Gent - Business Unit Water
Ardent
AVG Explosieven opsporing Nederland / UXOOS
BELGIUM SECURITY SYSTEMS BVBA/ VALLON GmbH
Bodac BV The UXO Clearance Company
Bom-Be
Boskalis
Braet NV
Clinton Marine Survey AB
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COMEX SA
Deco Subsea NV
Deep BV
Deep C Group
dotOcean NV
Dredging International NV
Dynasafe
EdgeTech
Envilytix GmbH
Euroradar BV
Fides Engineering
Fugro Netherlands Marine
Geosoft/Seequent
GEOXYZ
Ghent Dredging NV
Ghent University
G-tec
Hotzone Solutions
Hypertechnics BVBA
IDDS Explosieven
IDDS Groep
James Fisher Marine Services
Jan De Nul NV
KBIN
L3 OceanServer
Leemans Speciaalwerken
MacArtney
MuniRem Environmental, LLC
NjordIC BV
N-Sea Survey BV
Oceanscan
Ordtek Limited
PanGeo Subsea
REASeuro UXO Solutions
RPS Energy Ltd.
SafeLane Global
SAND Geophysics
Saricon Safety & Risk Consultancy
Scanmudring
Seaterra GmnH
Soacsy
T&A Survey Bodemonderzoek BV
Tetra Tech
UXOgroup
UXSolutions BVBA
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van den Herik Sliedrecht
VERIFIN

3 Positioneren en definiëren
3.1 De projectinitiators
3.1.1 Vlaams Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI)
Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) van het Departement Economie, Wetenschap
en Innovatie (EWI) heeft als doel de omvangrijke koopkracht van de Vlaamse overheid (en de bredere
publieke sector in Vlaanderen) meer strategisch in te zetten voor innovatie. Hiertoe wil het PIO
overheidsorganisaties in Vlaanderen stimuleren en helpen om een deel van hun aankoopmiddelen te
besteden aan innovatieve overheidsopdrachten, d.w.z. het (laten) ontwikkelen en/of aankopen van
innovatieve producten en diensten waarmee ze hun eigen werking en publieke dienstverlening kunnen
optimaliseren en beter kunnen inspelen op de vele maatschappelijke uitdagingen waarvoor ze staan.
Op die manier wil het PIO bijdragen tot een performantere overheid, competitievere ondernemingen
en oplossingen voor uitdagingen van maatschappelijk belang (gezondheid, milieu en energie,
veiligheid, …).
Het PIO biedt aan overheidsorganisaties in Vlaanderen begeleiding en cofinanciering bij de
ontwikkeling en validering van innovatieve oplossingen. Dit kunnen nieuwe of sterk verbeterde
producten of diensten zijn maar ook nieuwe manieren van werken en organiseren. Voor de uitvoering
van het PIO wordt jaarlijks een budget van 5 miljoen euro voorzien. Het PIO werkt met
projectoproepen waarbij de projecten tot 50% vanuit het PIO worden gecofinancierd en waarvoor
jaarlijks twee indienmomenten worden voorzien.

3.1.2 Departement Mobiliteit en Openbare Werken afdeling Maritieme Toegang
In het kader van het behoud en het verder uitbouwen van de Vlaamse welvaart speelt mobiliteit een
cruciale rol. De vier Vlaamse zeehavens worden dan ook economische poorten van Vlaanderen
genoemd. Om ook in de toekomst deze havens bereikbaar te houden voor de moderne scheepvaart
investeert Vlaanderen via het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken afdeling
Maritieme Toegang (MOW MT) in de vlotte toegang van haar 4 zeehavens.
De afdeling Maritieme Toegang houdt hiertoe de vaargeulen naar de Vlaamse havens Oostende,
Zeebrugge, Gent en Antwerpen vrij zodat schepen ongehinderd tot bij de havens geraken. Ze doet dit
door middel van het laten baggeren van de vaarwegen en het ruimen van obstakels die de scheepvaart
zouden kunnen storen. Verder is ze ook verantwoordelijk voor de niet-commerciële infrastructuur die
deze havens voor schepen bereikbaar houdt: sluizen, havendammen, en staketsels. Naast de toegang
over water, dient de afdeling ook de toegang tot de havens via weg en spoor te verzekeren en is ze
ook verantwoordelijk voor de luchthaven infrastructuur van Deurne en Oostende.
Verder onderzoek naar de mogelijke opruimingsmethodes van de munitie op de Paardenmarkt en
welke spelers hiervoor wereldwijd zijn, kan een belangrijke bijdrage bieden bij het voorzien van de
bereikbaarheid en veiligheid van de haven van Zeebrugge en dient de afdeling Maritieme Toegang
bijgevolg te bekijken.

12/12/2019

EWI – PIO – 2019

9

Test voor opruimen WO I en II munitie op de Noordzee nabij Knokke-Heist

3.2 Werkingskader van het PIO-project
In de afgelopen decennia is er door verschillende partners reeds veel onderzoek gedaan op de
dumpsite van de Paardenmarkt. Hiernaast is er ook een continue monitoring van de site. Alle
informatie uit deze onderzoeken kan gebruikt worden om een eerste beeld te krijgen van de
Paardenmarkt voor dit project. Een voorbeeld van een dergelijk huidig project dat een nauw verband
heeft met dit PIO-project is het SBO-project ‘Dumpsites of munitions: Integrated Science Approach to
Risk and Management’ (DISARM).

3.2.1 Strategisch Basis Onderzoeks (SBO) project VLIZ
Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) start vanaf 2020 een onderzoeksproject op om een
betrouwbare inschatting van alle mogelijke oplossingsrichtingen van de stortplaats te maken. Het
onderzoeksproject tracht een risico- en impactanalyse te construeren over de chemische gevaren voor
mens en ecosysteem, alsook de (ontploffings)gevaren bij elk van de mogelijke toekomstopties.
Het SBO-project DISARM kan relevante informatie aanleveren voor het uitvoeren van de in dit PIOproject beoogde test. Omgekeerd kan de expertise die opgebouwd wordt met de proef ook ingezet
worden bij het uitvoeren van het door VLIZ vooropgezette onderzoekstraject en levert het project
sowieso bijkomende informatie voor één van de mogelijke oplossingsrichtingen.

3.3 PIO-project: “Test voor opruimen WO I en II munitie op de
Noordzee nabij Knokke-Heist”
3.3.1 Achtergrond van het PIO-project
De gedumpte oorlogsmunitie gelegen op de zandbank ‘Paardenmarkt’ ligt ondertussen bijna 100 jaar
onaangeraakt in de Noordzee juist ten oosten van de haven van Zeebrugge en vlak voor de kust van
Knokke. In 2019 zijn er voor het eerst lekkende toxische bestanddelen uit de munitie in het zeewater
gemeten. Dit vormt een probleem om de veiligheid van de bevolking te blijven garanderen in de
omgeving. Daarnaast is de munitiedump een no-go zone voor alle bodemberoerende activiteiten wat
een hinderpaal vormt voor de verdere ontwikkelingen rond de haven van Zeebrugge en kustveiligheid.
Het opruimen van de Paardenmarktsite biedt een oplossing voor zowel de economische
ontwikkelingen als de (milieu)veiligheid, echter over de mogelijke technieken hiervoor bestaat nog
onzekerheid. De Vlaamse overheid wil dan ook beter geïnformeerd zijn over welke
opruimingsmethodes en spelers er hiervoor wereldwijd zijn en wat de verschillende risico’s op alle
vlakken inhouden.
In het SBO-project DISARM van VLIZ (zie ook 3.2.1) worden verschillende oplossingsrichtingen ook
verder bekeken; het voorliggende voorstel kan dan ook een aanvulling zijn bij DISARM en vice versa.
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3.3.2 Beoogde doelstelling van het PIO-project
Over het opruimen van de munitie op de Paardenmarktsite bestaan er grote onzekerheden. Daarom
heeft dit PIO-project tot doel om één onbekende factor in te vullen:
Kunnen (clusters van) munitie op een veilige manier opgehaald en aan land gebracht worden?
Een antwoord op deze vraag is nodig om verdere stappen in het opruimen van de Paardenmarktsite
te kunnen nemen. Een algemene beslissing over de toekomst van de Paardenmarktsite hangt uiteraard
van veel meer factoren af en kan op dit moment noch qua aanpak, noch qua tijdslijn gegarandeerd
worden. Echter, de huidige situatie geeft aan dat er toch iets zal dienen te gebeuren met de duizenden
tonnen gedumpte munitie op de Paardenmarktsite.
Daarvoor wil de afdeling Maritieme Toegang met dit traject tot het uitvoeren van een pilootproject
komen dat dient aan te tonen of een voorgestelde opruimingsmethode werkt. De test moet de meest
kritische delen van het verwerkingstraject dekken: daartoe zal een unit2 munitie uit WO I enkele meters
onder de zeebodem op een heel precieze locatie in de ruimere munitiestortplaats worden opgespoord,
opgediept en aan land gebracht zonder de omgeving te vervuilen.
Na de test zal er een evaluatiemoment gehouden worden om te identificeren wat er uit de test geleerd
is en om over verdere stappen te beslissen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat in functie van de resultaten
van het pilootproject er een grotere test of op een andere locatie binnen de Paardenmarktsite
noodzakelijk blijkt. Hoe dan ook zal dit pilootproject rechtstreeks bijdragen tot een beslissing over wat
met de Paardenmarktsite te doen.

3.3.3 Verfijning scope PIO-project
Uit de eerste werksessies om de exacte noden en bezorgdheden van de vraagzijde in kaart te brengen
kwamen een aantal conflicterende vereisten voort, waardoor het onduidelijk was geworden hoe
hiermee verder kon gegaan worden in het kader van dit PIO-voortraject. Zo zijn volgende
spanningsvelden naar voor gekomen:
▪
▪
▪
▪

De opstelling van een representatieve opruimingstest vs. het maximaal inperken van de
veiligheidsrisico’s bij de operatie.
Wie de eindverantwoordelijkheid over de operatie zal dragen zonder toepasselijke veilige
drempelwaarden van concentraties aan aanwezige stoffen.
Er is geen juridisch kader dat ondernemingen toelaat munitie te ruimen.
Er mag geen stockage situatie van explosieven gecreëerd worden vs. een of meerdere units
munitie dienen aan land gebracht te worden.

2

Unit: In deze context wordt onder een unit munitie verstaan dat het 1 stuk of een cluster van meerdere
munitiestukken kan betreffen, zoals aangetroffen kan worden als geïdentificeerd object op de Paardenmarktsite.
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Hiertoe werd met de projectinitiators en een aantal betrokken diensten de scope en aanpak van dit
project bijgesteld, waaruit de volgende beslissingen zijn voortgevloeid:
▪
▪
▪
▪

Het is een doelstelling van de test om in de mate van het mogelijke representatief te zijn.
De Vlaamse overheid dient randvoorwaarden voor de test te bepalen in samenspraak met
betrokken partijen.
Elke te bergen unit munitie dient veilig opgehaald en overgedragen te worden aan Defensie.
Het is geen doelstelling binnen dit PIO-project om resultaten te bekomen over de verwerking
van de opgehaalde munitie ter opruiming.

3.3.4 Deliverables van het voortraject
Tijdens de verschillende iteraties in het kader van de marktconsultatie werd toegewerkt naar een
eindverslag.
Het voorliggende eindverslag beschrijft alle inzichten van de marktconsultatie waaronder:
1. Afstemming tussen behoeften en randvoorwaarden aan de vraagzijde en het innovatieve
aanbod.
2. Een goede inschatting van het innovatiepotentieel.
3. De haalbaarheid en de vereiste investeringen van de oplossing.
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4 Inschatting van het innovatiepotentieel vanuit de vraagzijde
Vanuit de expertise van de projectinitiators en een bekendmakingssessie werden de verscheidene te
betrekken diensten voor de beoogde test opgelijst. Voor het succesvol slagen van dit project werd
gekozen om enkel mensen met kennis ter zake en die een verantwoordelijkheid dragen gerelateerd
aan het onderwerp van de beoogde test uit te nodigen op de use-case werksessies.
Tijdens deze use-case workshops werden de functionele en niet-functionele noden van de vraagzijde
in kaart gebracht.

4.1 Soorten use-cases
Voor dit project zijn 3 verschillende dimensies van use-cases identificeerbaar.
Functionele use-cases
Deze vertalen wat bereikt dient te worden in de beoogde test. Met andere woorden op basis van wat
gaat men kunnen zeggen dat de test succesvol is of niet en wat wil men uit deze test halen.
Randvoorwaarde use-cases
Dit beslaat zaken die bij de test gegarandeerd dienen te worden zoals verplichte veiligheidsaspecten.
Procesmatige use-cases
Deze omvatten alle processen die doorlopen dienen te worden om de test uit te kunnen voeren.
Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan welke toelatingen dienen voorgelegd te kunnen worden, welke
diensten dienen geconsulteerd of geïnformeerd te worden over de operatie zodat deze de nodige
acties kunnen uitvoeren binnen hun verantwoordelijkheden, enz.
Op deze manier wordt getracht een eerste algemeen beeld te schetsen van de geambieerde
capaciteiten van het project.

4.2 Opstellen van de noden aan de vraagzijde
Onderstaande 3 subsecties bevatten een 29 use-cases en brengen de behoeften van dit PIO-initiatief
in kaart. Deze zijn opgesteld samen met vertegenwoordigers van diensten die een
verantwoordelijkheid dragen gerelateerd aan de beoogde test. Deze verzameling van use-cases dient
als input voor de marktconsultatie hierover om de industrie te kunnen bevragen over de
technologische risico’s horende bij alle onderdelen van dit project. Deze pogen de industrie een
duidelijk beeld te schetsen over wat de projectinitiators vragen, zonder a priori bepaalde
oplossingsmethodes uit te sluiten. Bijgevolg zijn de use-cases vrij open geschreven en kunnen bij deze
uiteraard overal praktische vragen gesteld worden.
Zoals reeds vermeld, dient de Vlaamse overheid het kader te scheppen waarin deze testoperatie kan
plaatsvinden. Zo is er op het moment van uitvoeren van de marktconsultatie nog geen enkel concreet
engagement van (federale) instanties (bv. Defensie, Leefmilieu, …) in dit PIO-project, en zal het nodige
mandaat nog aangevraagd dienen te worden bij de bevoegde ministers.
De use-cases hieronder voorafgegaan door een asterisk teken zijn niet van toepassing voor de
aanbieder, maar zijn wel zaken die uitgevoerd moeten zijn in het kader van dit project om de test te
kunnen uitvoeren.
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4.3 Functionele use-cases
Use-case 1.1: Als aanbieder kan ik een geïsoleerde unit3 munitie juist lokaliseren (positie en diepte),
zodat ik weet waar het object zich bevindt om het te kunnen ophalen.
Door het precies kunnen lokaliseren van units munitie is het mogelijk om een geïsoleerde unit te
kunnen detecteren en de omgeving rond het gevonden materiaal af te bakenen, zodat er een veilige
afstand is ten opzichte van omliggende objecten. De posities en dieptes van gedetecteerde units
munitie kunnen later ook gebruikt worden voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek.
Use-case 1.2: Als aanbieder kan ik van gedetecteerde munitie de grootte, massa, aard en toestand
bepalen, zodat ik zeker ben dat ik de juiste bergingsmethode gebruik.
Afhankelijk van de bergingsmethode kan de aard en toestand van de munitie irrelevant zijn om deze
veilig aan land te brengen. Gezien de schaarse hoeveelheid informatie over de munitie op de
Paardenmarktsite is het echter van algemeen belang om toch het type munitie (bv. conventioneel of
chemisch) en de toestand (bv. gewapend of niet, aaneengekoekte cluster van munitiestukken of niet,
integriteit van de munitie) hiervan te bepalen voor of tijdens het ophaalproces.
Use-case 1.3: Als aanbieder kan ik vaststellen wat de toestand is van het omliggende sediment rond
de gedetecteerde munitie (bv. stabiliteit van de bodem), zodat de bijhorende bergingsmethode kan
gekozen worden die geen risico’s vormt voor het mariene milieu.
Het is namelijk niet de bedoeling om bijvoorbeeld naburige objecten te laten verzakken of om het
zuurstofarme milieu rond naburige munitie te verstoren en bijgevolg de corrosie te versnellen. Uit de
toestand van het omliggende sediment kan ook een inschatting gemaakt worden van de corrosiegraad
van de aanwezige obus(sen) in situ.
Uit de meetstalen van het omliggende sediment dienen ook de nodige samples aan onderzoekers van
de Defensielaboratoria – Laboratoires de la Défense (DLD) doorgegeven te worden voor verdere
wetenschappelijke analyse over de algemene toestand van de Paardenmarktsite. Deze stalen dienen
hiervoor op een gegarandeerd veilige manier verpakt en geconditioneerd te worden, alvorens deze te
overhandigen aan DLD.
Use-case 1.4: Als aanbieder kan ik om het even welk type van munitie ophalen ongeacht de toestand
ervan, zodat ik om het even welk aangetroffen object op de Paardenmarktsite kan bergen.
Tijdens de uitvoering van de testoperatie wanneer een gedetecteerde unit munitie geselecteerd werd
voor ophaling, dient deze geborgen te kunnen worden ongeacht wat het type of de staat van de unit
blijkt te zijn tijdens de operatie. Er dient hiermee uitgesloten te worden dat tijdens de operatie een
initieel geselecteerde unit munitie dient achtergelaten te worden. Zo kan er ook op gerekend worden
dat dezelfde methode van de test toepasbaar is op andere stukken munitie op de Paardenmarktsite
en dat de test relevant is om op te schalen.

3
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Use-case 1.5: Als aanbieder kan ik op 1 of meerdere locaties op de Paardenmarktsite munitie ophalen
op een voldoende korte tijdspanne, zodat de test relevant is om te kunnen opschalen en ik een
representatiever beeld hierover krijg voor de volledige munitiestortplaats.
Op die manier dient de test te kunnen aantonen dat de oplossingsmethode mogelijk extrapoleerbaar
is naar de volledige munitiestortplaats. Of dat uit de ervaring van de test kan afgeleid worden wat de
geschikte methode is om de resterende munitie op de Paardenmarktsite op te halen.
Use-case 1.6: Als aanbieder kan ik uit een eenmalige test van een berging van een unit munitie de
relevante randvoorwaarden halen die mede het succes van deze test bepaald hebben, zodat ik kan
vaststellen hoe relevant deze test is voor de opruiming van de volledige munitiestortplaats. (i.e. in
hoeverre deze randvoorwaarden van toepassing zijn voor de volledige Paardenmarktsite).
Door deze parameters te meten op alle andere locaties op de Paardenmarktsite zou kunnen bepaald
worden op welke andere locaties de testoperatie mogelijk succesvol zou geweest zijn en bijgevolg het
representatieve karakter van de test afgeleid kunnen worden.
Use-case 1.7: Als aanbieder kan ik meten hoelang het structureel duurt om munitie op een bepaalde
locatie te lokaliseren en op te halen, zodat ik de totale inspanning voor het opruimen van munitie op
de Paardenmarktsite kan inschatten.
De test dient met andere woorden aan te tonen dat munitie op een bepaalde locatie voldoende snel
kan geruimd worden en dat daaruit voorspellingen mogelijk zijn over de tijdsduur en omvang van een
operatie voor het opruimen van de andere munitie op de Paardenmarktsite.
*Use-case 1.8: Als Defensie dien ik de units munitie (ongeacht het type), opgehaald door de aanbieder
uit de testzone, over te nemen, zodat Defensie de munitie kan identificeren en kan beslissen hoe deze
verder te verwerken.
De praktische afspraak omtrent waar en hoe deze munitie aan te bieden (bv. op het strand, op een
schip, enz.) dient door de aanbieder met Defensie en de bevoegde lokale overheden bepaald te
worden op basis van de voorgestelde testmethode. Het aspect ‘neutraliseren en verwerken van de
opgehaalde munitie’ behoort niet tot de scope van dit testproject. Defensie kan dit op zich nemen na
het bekomen van het nodige mandaat bij de minister van Defensie en goedkeuring van de voorgestelde
testmethode door de bevoegde overheden (zie use-case 3.3).
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4.4 Randvoorwaarde use-cases
*Use-case 2.1: Als Vlaamse overheid dien ik de zones te bepalen op de Paardenmarktsite waar de
aanbieder een bepaald aantal locaties dient te beschouwen voor deze test, zodat de meest risicovolle
zones uitgesloten zijn, maar desondanks in de mate van het mogelijke uitspraken kunnen gedaan
worden op basis van de test voor de volledige opruiming van de Paardenmarktsite.
Het is het opzet van de test om in de mate van het mogelijke representatief te zijn voor een opruiming
op elke locatie op de Paardenmarktsite, maar om de veiligheidsrisico’s niet extreem te laten oplopen
kunnen een aantal zones uitgesloten worden. Het is dus niet de bedoeling een enkele geïsoleerde unit
op de uiterste rand van de site te beschouwen, maar evenmin clusters midden in het centrale gedeelte
van de Paardenmarktsite. De uiteindelijke locatie(s) voor de test zullen bijgevolg ergens tussen deze
twee uitersten liggen en de nodige afstand voorzien tot andere munitieclusters.
Use-case 2.2: Als aanbieder kan ik de op de gekozen locatie(s) op te halen munitie veilig uit de
zeebodem ophalen ongeacht het type of de staat van de munitie en vervolgens op een gegarandeerd
veilige manier overhandigen aan Defensie, zodat tijdens en na de test de situatie veilig is.
Dit is het algemene uitgangspunt van de volledige operatie: dat alles veilig dient te verlopen voor mens
en marien milieu. Hiervoor dient er bijvoorbeeld gegarandeerd te worden dat er geen decompositie
optreedt van munitie en contaminatie van het marien milieu met chemicaliën.
Use-case 2.3: Als aanbieder kan ik er zeker van zijn dat de andere aanwezige munitiestukken niet
beïnvloed worden door de berging van de geselecteerde munitie, bijvoorbeeld door voldoende
horizontale en verticale afstand te voorzien, zodat tijdens en na de test de situatie veilig is.
Om te kunnen garanderen dat de testoperatie geen invloed uitoefent op de toestand en omgeving van
niet-geselecteerde munitie dient voldoende afstand bewaard te worden met elke ingreep ten opzichte
van deze andere objecten.
Use-case 2.4: Als aanbieder kan ik voor de test de omgevingsparameters (zoals golven, stroming, …)
bepalen en deze meten tijdens de test, zodat de test veilig uitgevoerd kan worden.
Voor de testmethode dienen de nodige intervallen van omgevingsparameters bepaald te worden
waarbinnen de operatie veilig kan verlopen. Voorbeelden hiervan zijn de hoogte van de aanwezige
golven, de sterkte en richting van de stroming, enz. waarbij de oplossingsmethode van de aanbieder
veilig kan doorgaan.
*Use-case 2.5: Als wetenschapper kan ik de omgevingsparameters (m.b.t. het marien milieu) meten
op T0-niveau4, tijdens de operatie, direct na de operatie, en voldoende lang na de operatie, zodat ik
een nauwkeurig tijdsbeeld krijg van de impact op de omgeving.
Het is van belang dat de achtergrondwaarden op T0-niveau4 eerst frequent en voldoende op voorhand
gemeten zijn voor de relevante omgevingsparameters zoals het sediment, de kwaliteit van het

4

Dit komt overeen met een interval van meetwaarden (met een min en max) en een gemiddelde over de tijd.
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sediment, de biodiversiteit, concentraties van chemische stoffen, de waterkwaliteit, enz. zodat de
impact van de testoperatie op het marien milieu gemonitord is.
*Use-case 2.6: Als onderzoeker kan ik de percolatie5 naar ondergelegen zoetwater lagen vaststellen,
zodat ik de impact op het drinkwater kan inschatten.
Om contaminatie van zoetwater lagen in de buurt van de Paardenmarktsite met chemische stoffen
van de Paardenmarktsite te kunnen uitsluiten, dient de aanwezige percolatie bepaald te worden.
Use-case 2.7: Als aanbieder kan ik er voor zorgen dat er zeker geen percolatie plaatsvindt naar
ondergelegen zoetwaterlagen, zodat er geen risico is voor drinkwatervoorzieningen.
Naast de monitoring van de percolatie (use-case 2.6) dient de aanbieder de nodige maatregelen te
treffen om dit te verhinderen zodat er geen risico is op contaminatie van drinkwatervoorzieningen met
stoffen van de Paardenmarktsite.
Use-case 2.8: Als aanbieder kan ik garanderen dat er geen enkele emissie van chemische stoffen kan
zijn naar de omgeving, zodat ik de veiligheid naar de omgeving kan garanderen (aangezien er
momenteel geen grenswaarden voor explosieven en chemische oorlogsstoffen beschikbaar zijn).
Standaard dicteert het algemeen wetgevend kader dat er geen stoffen in het milieu gebracht mogen
worden. Specifiek rond de aanwezige concentraties aan springstoffen en chemische stoffen van de
munitie waarbij veilig geopereerd kan worden zijn er momenteel nog geen veilige grenswaarden
bekend. Zodra deze drempelwaarden beschikbaar zijn (bv. geïnspireerd door resultaten van het SBOproject DISARM van VLIZ) is het voldoende te garanderen dat geen enkele van deze chemische
grenswaarden overschreden wordt.
Use-case 2.9: Als aanbieder kan ik gebruikmaken van snelle meetmethodes (grootteorde minuten)
om de chemische waarden te bepalen van de omgeving van de test, zodat ik voldoende snel kan
reageren bij overschrijden van de grenswaarden.
Om te kunnen voldoen aan emissienormen (use-case 2.7 & 2.8) dient de omgeving van de testoperatie
gemonitord te worden op de aanwezige concentraties stoffen. De momenteel gebruikte
meetmethodes op de Paardenmarktsite zijn hiervoor ontoereikend en geven onvoldoende snel
meetresultaten.
*Use-case 2.10: Als onderzoeker kan ik de verspreiding en ecotoxicologische effecten van de mogelijk
vrijgekomen chemicaliën op relevante soorten voor het mariene milieu bepalen, zodat ik de impact
op het milieu kan inschatten bij realistische concentraties.
Hiervoor dienen ook alle restproducten en chemische reacties van de aanwezige actieve chemische
stoffen van de munitie beschouwd te worden. Om de potentiële verspreiding van deze stoffen in te

5

Onder percolatie wordt verstaan, de neerwaartse beweging van water in de onverzadigde zone van de bodem.
Door percolatie vindt aanvulling van het grondwater plaats.
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schatten kan een model zoals COHERENS6 verfijnd worden of de noodzakelijke gegevens daarvoor
dienen aangeleverd te worden.
Use-case 2.11: Als aanbieder dien ik alles te documenteren van de uitvoering van de testoperatie
zodat het duidelijk is welke acties op de Paardenmarktsite wel en niet door de aanbieder zijn
uitgevoerd.
Door bijvoorbeeld beeldmateriaal op te nemen van alle operaties bij de test is er geen twijfel over wat
allemaal op de Paardenmarktsite is uitgevoerd en wat er is aangetroffen, zodat wetenschappers dit
mee kunnen nemen in hun onderzoek naar de site.
Use-case 2.12: Als aanbieder dien ik veiligheidsafstanden tot de munitie te respecteren tijdens de
operatie volgens de tabel bepaald in een expertdiscussie, zodat de veiligheid gewaarborgd wordt.
Uit een expertdiscussie zijn een aantal richtlijnen voortgekomen voor welke minimum afstanden te
bewaren tussen munitie en bijvoorbeeld de laagwaterlijn, windmolens, onderwaterkabels, boeien,
enz.
Use-case 2.13: Als aanbieder dien ik in te staan voor de restrisico's die bij deze test horen, zodat de
verantwoordelijkheden rond deze test afgedekt zijn.
De Vlaamse overheid zal het kader scheppen waarin deze testoperatie kan plaatsvinden. Om de vele
risico’s van een dergelijke operatie te beperken, zal de Vlaamse overheid een aantal randvoorwaarden
opstellen. De aanbieder dient zich vervolgens te houden aan deze opgelegde randvoorwaarden,
waarbij ook het stuk restrisico’s ten laste van de aanbieder zal vallen.

6

COHERENS is een open-source oceaan circulatie model ontwikkeld in de jaren negentig door verschillende
Europese instituten en de Wetenschappelijke Dienst Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de
Noordzee.
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4.5 Procesmatige use-cases
Use-case 3.1: Als aanbieder kan ik de juiste risico's en impact van de risico's behorende bij de
testoperatie bepalen op basis van overtuigende wetenschappelijke inzichten en experimenten, zodat
de eindverantwoordelijke de juiste go/no-go beslissing kan nemen.
De bevoegde lokale overheid draagt de eindverantwoordelijkheid voor elke activiteit en dient daarom
een juist beeld te hebben van de risico’s en hun impact behorende bij deze operatie op de
Paardenmarktsite. Dit kan bijvoorbeeld gaan over risico’s met betrekking tot: het type obus
(dunwandig, inhoud/samenstelling, …), de staat van de obus, enz. Het is aan de aanbieder om hiervoor
de nodige overtuigende wetenschappelijke inzichten en experimenten te delen met de
eindverantwoordelijke zodat deze een weloverwogen go/no-go beslissing kan nemen voor deze test.
*Use-case 3.2: Als onderzoeker kan ik de risico's op een mogelijke explosie van de munitie inschatten,
zodat ik de nodige veiligheidsmaatregelen kan treffen.
Op basis van de monitoring van de Paardenmarktsite en het plan van de testoperatie dienen
wetenschappelijke onderzoekers de risico’s op een potentiële ontploffing in te schatten. Zodoende
kunnen de nodige voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen getroffen worden.
Use-case 3.3: Als aanbieder dien ik een goedkeuring voor mijn voorgestelde aanpak van de test te
verkrijgen van de verantwoordelijke bevoegde overheden betrokken bij deze testoperatie, zodat ik
de test met de voorgestelde aanpak mag uitvoeren.
Zo dient het voorstel van aanpak van de aanbieder door de minister van de Noordzee en de andere
verantwoordelijke overheden, op advies van Defensie, goedgekeurd te worden. De aanpak van de
aanbieder dient ook afgestemd te worden met het MRCC (Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum)
en MIK (Maritiem Informatiekruispunt) zodat deze voldoet aan hun richtlijnen.
Use-case 3.4: Als aanbieder dien ik de nodige algemene toelatingen voor dit type ophalingsoperatie
op de Paardenmarktsite aan te vragen bij de bevoegde overheden, zodat ik de juiste
randvoorwaarden ken om de piloot te mogen uitvoeren.
Zo dient er een risicoanalyse gemaakt te worden voor de federale overheid zoals voorgeschreven in
het Marien Ruimtelijke Plan (MRP) dat ingaat vanaf 20 maart 2020. Deze verplichte risicoanalyse zal
onder meer inhouden dat: de algemene en specifieke risico’s verbonden aan de werkwijze van de
aanbieder in kaart gebracht moeten worden; de kans en de frequentie begroot dienen te worden dat
deze risico’s zullen voorkomen; maatregelen en hun impact om risico’s te reduceren opgegeven dienen
te worden; de ernst begroot dient te worden wanneer risico’s niet verholpen kunnen worden.
Voor de federale overheid dienen er ook aanvragen ingediend te worden voor staalafnames en
analyses, zoals bij de dienst DLD (via de FOD VVVL). Van de FOD Mobiliteit dienen ook de nodige
certificaten bekomen te worden voor de voorgestelde aanpak van de test. Indien het strand betreden
dient te worden met voertuigen is de toelating hiervoor ook nodig van de kustgemeente. Ook het
Vlaams Agentschap Natuur en Bos dient betrokken te worden om de juiste vergunningsprocedures en
maatregelen te nemen, bijvoorbeeld met betrekking tot de baai van Heist.
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Use-case 3.5: Als aanbieder dien ik de betrokken overheden en geïmpacteerde bedrijven te
consulteren, zodat de nodige veiligheidsplannen en procedures bepaald kunnen worden.
Aan federale zijde dienen Defensie, de FOD VVVL en de FOD Wetenschapsbeleid geconsulteerd te
worden om samen een plan van aanpak te bepalen voor de uitvoering van de test. Defensie dient
bijvoorbeeld ook te kunnen inschatten welke middelen en mensen moeten worden voorzien.
Op Vlaams niveau dient met het MRCC overlegd te worden welke maatregelen genomen dienen te
worden zoals bijvoorbeeld het leggen van boeien, input voor de veiligheidsperimeter, enz.
Op provinciaal niveau dienen de Provincie West-Vlaanderen en de gouverneur tijdig betrokken te
worden om de nodige acties en coördinatie te regelen, alsook een nood- en interventieplan (Algemeen
Nood- en Interventieplan [ANIP] en Bijzonder Nood- en Interventieplan [BNIP]) te kunnen opmaken,
zodat in het geval van calamiteit (bv. detonatie onder en boven water, deflagratie7, brand, vrijkomen
van toxische agens onder en boven water) de procedures vastliggen en de middelen opgelijst zijn.
Lokaal dienen de geïmpacteerde bedrijven gecontacteerd te worden om afspraken te kunnen maken
over te volgen procedures om de testoperatie te kunnen laten doorgaan. Dit gaat dan bijvoorbeeld
over de naburige LNG-terminal van Fluxys en de uitbater van de aanwezige gas- en telecomleidingen.
Use-case 3.6: Als aanbieder dien ik de provincie, het MRCC en de scheepvaartpolitie te verwittigen
wanneer zij hun veiligheidsprocedures dienen op te starten, zodat de perimeter rond het gebied van
de testoperatie afgebakend en bewaakt wordt, en een bericht aan alle zeevarenden verstuurd wordt.
Dit betreft het tot uitvoering brengen van de in use-case 3.5 bekomen procedures om tijdens de
testoperatie uit te voeren.
Use-case 3.7: Als aanbieder dien ik tijdig een communicatieplan af te stemmen met de lokale
overheden (gemeente, provincie, havenautoriteit), zodat de nodige communicatie tijdig en
eenvormig alle betrokken partijen bereikt.
Zo dienen de politiezone, civiele bescherming, en brandweerzone te weten wat de operatie inhoudt.
Op Vlaams niveau wensen de afdelingen Maritieme Toegang, Kust, en Loodswezen geïnformeerd te
blijven over de test. Alsook de aanwezige havenbedrijven en de Nederlandse overheid dienen van de
test op de hoogte te zijn. Daarnaast mogen ook de media en de burger niet in het ongewisse gelaten
worden om misverstanden te vermijden.
*Use-case 3.8: Als bevoegde overheid dien ik de verantwoordelijkheid te dragen over de door mij
goedgekeurde activiteiten, zodat de test kan uitgevoerd worden door de aanbieder en Defensie de
overgedragen munitie verwerkt.

7

Een verbranding die zich zelf kan onderhouden, zonder toevoeging van buitenaf (bv. zuurstoftoevoer), noemen
we een explosieve verbranding of deflagratie.
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4.6 Inschatting van het innovatiepotentieel
Gegeven de aard van het onderwerp en het doel van dit PIO-project bestaat de hoge innovatiewaarde
en het extreme risicogehalte van dit project uit de combinatie van de 29 verschillende use-cases in één
geheel. De use-cases zijn ook onderling verbonden aan elkaar: zo hangt bijvoorbeeld een doelstelling
af van de nodige toelatingen die hiervoor verkregen moeten worden, die op hun beurt de
noodzakelijke extra voorwaarden opleggen, en deze extra doelstellingen vereisen in de scope, enz.
Bijgevolg werd er geen prioritering op het vlak van innovatiewaarde tussen de use-cases onderling
uitgevoerd.
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5 Inschatting van de stand van de technologie: innovatiepotentieel
vanuit de aanbodzijde via de marktconsultatiesessie
Op 10 oktober 2019 verzamelden een groot aantal experten van bedrijven en kennisinstellingen op de
marktconsultatiesessie van dit PIO-project. Tijdens deze sessie werd de referentieoplossing aangereikt
waarop de experten een inschatting maakten van de technologische risico’s.

5.1 De referentieoplossing en relevante marktspelers
Conceptueel zal een oplossing voor de opgegeven set use-cases steeds bestaan uit: detectie en
lokalisatie van een unit munitie begraven op een bepaalde locatie; de ophaling en overhandiging van
de geïdentificeerde unit(s); en de monitoring van de site voor, tijdens, en na de testoperatie. De
verdere invulling van deze onderdelen wordt volledig vrij aan de industrie gelaten ten einde niet a
priori bepaalde oplossingsmethodes uit te sluiten en zo de haalbaarheid en technologische risico’s voor
elke mogelijke techniek te capteren.
Algemeen kan er een onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds ervaringsdeskundige bedrijven
die over de kennis en ervaring beschikken om één of meerdere van de bovenstaande delen uit te
voeren en dit dagdagelijks of op regelmatige basis doen. Anderzijds zijn er technologieaanbieders die
de onderliggende sensoren, systemen, en middelen ontwikkelen om dit soort opdrachten te kunnen
uitvoeren. Onderstaande figuur geeft een overzicht van enkele relevante marktspelers uit deze
categorieën.

Voor een volledige oplijsting van alle aanwezige industriepartners en kennisinstellingen tijdens de
marktconsultatie wordt verwezen naar sectie 2.3. Voor meer details over de marktspelers wordt
verwezen naar bijlage B.State of the art analyse.
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5.2 Inschatting van de technologische risico’s
Tijdens de marktconsultatiesessie werd het innovatiepotentieel vanuit technologisch standpunt
ingeschat door middel van een ‘planning poker’8 techniek. Hierbij schalen de aanwezige experts de
technologische risico’s die vasthangen aan elke use-case en wordt er bij verdeeldheid over de score
tussen de aanwezigen een gemodereerde discussie gevoerd, om tot een algemeen-gedragen score te
komen. In de volgende subsecties worden de resultaten van deze scores uit de marktconsultatiesessie
opgelijst, aangevuld met hun achterliggende rationale.
De gebruikte schaal van de planning poker scores dient als volgt geïnterpreteerd te worden:
0

“Totaal geen risico” - De oplossing bestaat en kan zonder problemen worden toegepast.

2 – 3 Een probleem dat zich frequent voordoet, er kunnen een paar speciale gevallen zijn, maar dit is
zeker oplosbaar.
13

Dit is geen standaard probleem, hier is specifieke ontwikkeling voor nodig: “een oplossing is
mogelijk maar een inspanning is vereist om ze te bereiken”.

20+

Er bestaat een kans dat een oplossing niet kan gevonden worden.

100

“Fysische grenzen dienen te worden verlegd” om een oplossing te ontwikkelen.

5.2.1 Functionele use-cases
Use-case 1.1: Als aanbieder kan ik een geïsoleerde unit munitie juist lokaliseren (positie en diepte),
zodat ik weet waar het object zich bevindt om het te kunnen ophalen.
Risicoscore: 13
Een risico-inschatting van deze use-case hangt van veel verschillende variabelen af, zoals: het type unit
munitie, de grootte, de corrosiegraad, de clustering, de diepte van begraving en het gewenste niveau
van accuraatheid. Deze elementen zouden daarom idealiter in deze use-case verder verduidelijkt
moeten worden.
Aangezien de Paardenmarkt-dumpsite niet bestaat uit een homogeen geheel van naast elkaar gelegen
stukken munitie, is er waarschijnlijk nood aan een combinatie van verschillende meettechnieken (die
elk hun nauwkeurigheid en limieten hebben). Bijvoorbeeld: magnetometrische technieken zouden
slechts tot 2m diepte in sedimentlagen objecten kunnen identificeren, akoestische methodes zouden
tot 8m diep in sedimentlagen de grootte en hellingsgraad van objecten kunnen detecteren tot op een
decimeter niveau, 2D seismische technieken hebben problemen met de gashoudende en inhomogene
sedimentlagen op de Paardenmarktsite zodat er naar 3D seismische technieken gekeken moet
worden, enz. Indien er voor de test een randgeval uitgekozen wordt dat binnen eenvoudige
randvoorwaarden past, zou dit de lokalisatie complexiteit wel enigszins kunnen beperken.

8

Voor meer informatie, zie : https://en.wikipedia.org/wiki/Planning_poker
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Hoe dan ook zullen hiervoor de grenzen van de state-of-the-art opgezocht worden, al lijkt het volgens
de aanwezige experts doenbaar. Het exact kunnen detecteren en lokaliseren in alle mogelijke
omstandigheden wordt echter als weinig realistisch ingeschat.
Use-case 1.2: Als aanbieder kan ik van gedetecteerde munitie de grootte, massa, aard en toestand
bepalen, zodat ik zeker ben dat ik de juiste bergingsmethode gebruik.
Risicoscore: 20 - 40
Om al deze verschillende aspecten te bepalen kan er weinig gedaan worden zonder de omgeving te
verstoren (op bijvoorbeeld een techniek met neutronen activatie na). Voor de meerderheid van de
bestaande technieken dient het object blootgelegd te worden om de aard en toestand van het object
na te gaan via bijvoorbeeld visuele inspectie of met behulp van röntgenstralen. Enkel karakteristieken
zoals de grootte en de massa kunnen vandaag reeds gemeten worden zonder het object vrij te maken.
Gegeven dat deze zaken enkel bepaald zouden kunnen worden onder enkele randvoorwaarden is de
risicoscore zo hoog ingeschat.
Wanneer deze use-case slechts dient om een juiste bergingsmethode te selecteren, zou het volgens
ongeveer een vierde van de aanwezige marktspelers niet nodig zijn om al deze details exact te bepalen.
Use-case 1.3: Als aanbieder kan ik vaststellen wat de toestand is van het omliggende sediment rond
de gedetecteerde munitie (bv. stabiliteit van de bodem), zodat de bijhorende bergingsmethode kan
gekozen worden die geen risico’s vormt voor het mariene milieu.
Risicoscore: 5 - 8
Aan de ene kant zijn dit type metingen en sedimentanalyse vandaag reeds mogelijk en worden deze
ook reeds gedaan om de conditie van de bodem na te gaan vóór er werken worden uitgevoerd. Aan
de andere kant impliceren deze steeds een lokale verstoring. De aanwezige experten zien evenwel
geen fundamentele problemen om het gevraagde te realiseren.
Use-case 1.4: Als aanbieder kan ik om het even welk type van munitie ophalen ongeacht de toestand
ervan, zodat ik om het even welk aangetroffen object op de Paardenmarktsite kan bergen.
Risicoscore: 13 met spreiding (5 – 20)
Met de huidige veiligheidsmaatregelen en verschillende technieken is dit oplosbaar. Vandaag worden
er reeds gelijkaardige complexe zaken gedaan, zolang de condities in deze use-case niet in een extreme
vorm getrokken worden (bv. een stuk munitie dat uit elkaar valt bij de geringste verstoring zal niet in
zijn originele toestand opgehaald kunnen worden) achten de aanwezige marktspelers als praktisch
realiseerbaar. Dit wordt gerealiseerd door de juiste bergingstechniek te selecteren op basis van de
gedetecteerde situatie en toestand van de omgeving en gelokaliseerde objecten.
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Use-case 1.5: Als aanbieder kan ik op 1 of meerdere locaties op de Paardenmarktsite munitie ophalen
op een voldoende korte tijdspanne, zodat de test relevant is om te kunnen opschalen en ik een
representatiever beeld hierover krijg voor de volledige munitiestortplaats.
Risicoscore: 8
De uitdaging om een relevante test te bekomen bestaat er bij de Paardenmarkt-dumpsite uit dat het
een grote variëteit beslaat aan verschillende scenario’s binnen het gebied: grote verschillen aan
mogelijke condities van de munitie binnen het gebied, de begravingsdiepte van 2m tot 6m maakt een
groot verschil, net zoals de diepte van het water van 1m tot 5m, een cluster van munitie of een
enkelvoudig geïsoleerd object, enz. Daarnaast worden er ook andere uitdagingen verwacht bij het
wegwerken van een stapel munitie, versus het bergen van 1 stuk munitie aan de bovenkant ervan.
Daaruit leiden de experts af dat het doenbaar is, maar om een representatieve test te kunnen hebben
moet er voldoende tijd en ruimte gegeven worden om een verscheidenheid aan typische condities op
de Paardenmarktsite in de test te beslaan. Een eerste ruwe inschatting is dat er waarschijnlijk enkele
uren nodig zijn voor het ruimen per object.
Use-case 1.6: Als aanbieder kan ik uit een eenmalige test van een berging van een unit munitie de
relevante randvoorwaarden halen die mede het succes van deze test bepaald hebben, zodat ik kan
vaststellen hoe relevant deze test is voor de opruiming van de volledige munitiestortplaats (i.e. in
hoeverre deze randvoorwaarden van toepassing zijn voor de volledige Paardenmarktsite).
Risicoscore: a) voor een individuele test: 5
b) voor uitspraken over de volledige site: 100
Voor een test waarin 1 à 3 units munitie opgehaald worden kan de tijd, het type munitie, en andere
nodige parameters die tot het succes van deze test geleid hebben, gemeten worden. Dit vormt voor
de aanwezige marktspelers geen probleem.
Om een idee te kunnen vormen over de nodige condities en tijd om de volledige dumpsite te kunnen
opruimen is er nood aan gedetailleerde info over wat er zich allemaal op de Paardenmarktsite bevindt.
Ervaring van de experts leert immers dat, om een bruikbare extrapolatie te kunnen maken, de details
over hoe en wat er zich allemaal op de dumpsite bevindt ertoe doet (bv. de verschillende types munitie
worden meestal gegroepeerd gedumpt). Deze extra informatie is met andere woorden noodzakelijk
om uitspraken over de volledige munitiestortplaats te kunnen maken.
Use-case 1.7: Als aanbieder kan ik meten hoelang het structureel duurt om munitie op een bepaalde
locatie te lokaliseren en op te halen, zodat ik de totale inspanning voor het opruimen van munitie op
de Paardenmarktsite kan inschatten.
Risicoscore: a) voor een individuele test: 5
b) voor uitspraken over de volledige site: 100
Op basis van de feedback op use-case 1.6 is de conclusie over deze use-case volledig vervat binnen de
conclusie over use-case 1.6.
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*Use-case 1.8: Als Defensie dien ik de units munitie (ongeacht het type), opgehaald door de aanbieder
uit de testzone, over te nemen, zodat Defensie de munitie kan identificeren en kan beslissen hoe deze
verder te verwerken.
Risicoscore: 0
Alle aanwezige marktspelers zien er geen probleem in om een aanpak voor de overdracht van de
opgehaalde munitie uit te werken die voldoet aan de vereisten van de Belgische Defensie en die
Defensie aanvaardt.

5.2.2 Randvoorwaarde use-cases
*Use-case 2.1: Als Vlaamse overheid dien ik de zones te bepalen op de Paardenmarktsite waar de
aanbieder een bepaald aantal locaties dient te beschouwen voor deze test, zodat de meest risicovolle
zones uitgesloten zijn, maar desondanks in de mate van het mogelijke uitspraken kunnen gedaan
worden op basis van de test voor de volledige opruiming van de Paardenmarktsite.
Risicoscore: 8
Dit is volgens de experts doenbaar, maar deze keuze zal voor de overheid een moeilijk vraagstuk zijn.
Voor het bepalen van welke zones een groter of kleiner risico inhouden is er immers heel veel
informatie nodig die momenteel nog niet beschikbaar is. Net zoals sommige andere use-cases bepaalt
deze use-case in sterke mate hoe relevant deze test kan zijn voor de volledige dumpsite indien er
slechts een beperkt type van zones toegelaten wordt.
Merk ook op dat de Vlaamse overheid kan kiezen voor welke zones een toelating voor de testoperatie
kan aangevraagd worden, maar dat het uiteindelijk de federale overheid is die de toelating daarvoor
moet geven.
Use-case 2.2: Als aanbieder kan ik de op de gekozen locatie(s) op te halen munitie veilig uit de
zeebodem ophalen ongeacht het type of de staat van de munitie en vervolgens op een gegarandeerd
veilige manier overhandigen aan Defensie, zodat tijdens en na de test de situatie veilig is.
Risicoscore: 5 - 8
De functionele use-cases uitvoeren (zoals hierboven beschreven bestaande uit het lokaliseren,
ophalen en overdragen van munitie op de Paardenmarktsite) op een veilige manier, net zoals er
vandaag reeds munitie elders veilig geruimd wordt, achten de aanwezige marktspelers als mogelijk.
Use-case 2.3: Als aanbieder kan ik er zeker van zijn dat de andere aanwezige munitiestukken niet
beïnvloed worden door de berging van de geselecteerde munitie, bijvoorbeeld door voldoende
horizontale en verticale afstand te voorzien, zodat tijdens en na de test de situatie veilig is.
Risicoscore: 8
De aanwezige marktspelers achten het onrealistisch voor elk willekeurig gekozen object te kunnen
voldoen aan deze voorwaarde. Indien er door op voorhand juist te detecteren, lokaliseren, en beslissen
welk object te selecteren voor recuperatie, dan achten de marktspelers het wel mogelijk om aan deze
use-case te voldoen, aangezien het dan een criterium is om de zone te selecteren.
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Use-case 2.4: Als aanbieder kan ik voor de test de omgevingsparameters (zoals golven, stroming, …)
bepalen en deze meten tijdens de test, zodat de test veilig uitgevoerd kan worden.
Risicoscore: 0
Dit wordt unaniem als geen probleem gezien.
*Use-case 2.5: Als wetenschapper kan ik de omgevingsparameters (m.b.t. het marien milieu) meten
op T0-niveau, tijdens de operatie, direct na de operatie, en voldoende lang na de operatie, zodat ik
een nauwkeurig tijdsbeeld krijg van de impact op de omgeving.
Risicoscore: 5
Dit zijn metingen die uitgevoerd kunnen worden, er bestaan hiervoor vandaag al bijvoorbeeld
sediment sampling methodes. Alleen zullen deze verfijnd en voldoende verschillend uitgevoerd
moeten worden om de meetfout te reduceren.
*Use-case 2.6: Als onderzoeker kan ik de percolatie naar ondergelegen zoetwaterlagen vaststellen,
zodat ik de impact op het drinkwater kan inschatten.
Risicoscore: 13
Dit is geen triviaal probleem. In andere omstandigheden is dit in het verleden wel reeds gelukt. Daarom
achten de experts het waarschijnlijk oplosbaar indien de nodige tijd, geld, en inspanning erin
geïnvesteerd wordt. In het geval van de Paardenmarktsite zou er bijvoorbeeld vanop land geboord
kunnen worden naar de gewenste locatie.
Use-case 2.7: Als aanbieder kan ik er voor zorgen dat er zeker geen percolatie plaatsvindt naar
ondergelegen zoetwaterlagen, zodat er geen risico is voor drinkwatervoorzieningen.
Risicoscore: a) modelleren /analyse: 5 – 8
b) Murphy: 100
a) Modeleren / analyse
Voor use-case 2.6 zullen er de nodige metingen gedaan worden waardoor we de nodige data over de
staat van vervuiling via percolatie bekomen. Dit kan in een model opgeladen worden. Op basis daarvan
kunnen de nodige voorspellingen gedaan worden over wat er reeds plaatsvindt en wat niet. Indien zo
kan aangetoond worden dat er geen percolatie voorkomt en ook niet zal voorkomen tijdens deze test,
dan is de use-case voldaan. Indien het model aangeeft dat er vandaag reeds problemen met percolatie
bestaan, dan kan dit niet als een probleem wegens de testoperatie beschouwd worden. Wanneer
munitie geruimd wordt, veroorzaakt dit typisch geen additionele vervuiling.
b) Murphy
Indien er zich iets voordoet, ontstaat er een echt probleem. Vanuit deze redenering krijgt deze usecase daarom een risicoscore van 100. Merk op dat in het geval van de munitie gewoon te laten liggen,
deze use-case ook een risicoscore 100 zou krijgen.
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Use-case 2.8: Als aanbieder kan ik garanderen dat er geen enkele emissie van chemische stoffen kan
zijn naar de omgeving, zodat ik de veiligheid naar de omgeving kan garanderen (aangezien er
momenteel geen grenswaarden voor explosieven en chemische oorlogsstoffen beschikbaar zijn).
Risicoscore: 40
Recent zijn er in waterstalen zeer beperkte concentraties van toxische stoffen gevonden, bijgevolg
weten we dat er minstens een lichte vorm van vervuiling is. De munitie op de Paardenmarktsite
onaangeroerd laten zou de juiste aanpak kunnen zijn indien de vrijgave van vervuilende stoffen
voldoende traag blijft verlopen zodat de omgeving deze kan verwerken. Indien het proces versnelt zal
het misgaan.
Bij het ruimen van een stuk munitie kan met redelijke zekerheid geclaimd worden dat dit geen lek zal
veroorzaken en geen additionele chemische stoffen in de omgeving zal brengen door het geborgen
object. Echter, door de werkzaamheden in de zeebodem zal er een stuk bodem (al dan niet reeds
vervuild van voordien) verstoord worden rond de testoperatie. Dit zou als dusdanig het proces van het
vervuilen van het zeewater met chemische bestanddelen uit de munitie kunnen versnellen.
Indien we zonder de staat van besmetting van de zeebodem te kennen de proef zouden uitvoeren, zou
deze use-case een risicoscore 100 moeten krijgen. Door op basis van metingen vooraf het exacte
probleem vast te stellen, kunnen er oplossingen voor gezocht worden. Daarom werd door de
aanwezige experten aangenomen dat de risicoscore voor deze use-case kon bijgesteld worden naar
40.
Use-case 2.9: Als aanbieder kan ik gebruikmaken van snelle meetmethodes (grootteorde minuten)
om de chemische waarden te bepalen van de omgeving van de test, zodat ik voldoende snel kan
reageren bij overschrijden van de grenswaarden.
Risicoscore: 13
Vandaag is het nog onduidelijk wat er allemaal gemeten moet kunnen worden. Bovendien zou er nog
niet voor alle mogelijke vervuilende stoffen meetapparatuur zijn voor onder water zoals deze er wel al
zijn voor op land. Om de meetsnelheid in grootteorde van minuten te halen zouden er een groot aantal
sensoren zeer dicht bij de werkzaamheden geplaatst moeten kunnen worden, wat geen eenvoudige
operatie is. Ook het aantal metingen dat uitgevoerd zou moeten worden maakt dit nog complexer,
waardoor dit allesbehalve een triviaal probleem is. Op basis van de feedback van de aanwezige
marktspelers lijkt dit probleem echter wel oplosbaar, mits er de nodige tijd en effort aan te besteden.
*Use-case 2.10: Als onderzoeker kan ik de verspreiding en ecotoxicologische effecten van de mogelijk
vrijgekomen chemicaliën op relevante soorten voor het mariene milieu bepalen, zodat ik de impact
op het milieu kan inschatten bij realistische concentraties.
Risicoscore: 40 - 100
Gegeven de specifieke condities op de Paardenmarktsite (zuurstofrijk water, begraven onder
sediment, watertemperatuur, zoutgehalte, biodiversiteit, …) is dit onderzoek voor deze
omstandigheden nog niet gebeurd. Op andere locaties waar dit type van onderzoek wel al gevoerd is,
bleek dat er op korte termijn geen effecten merkbaar waren. Op een langere termijn kon men wel
duidelijk een vorm van impact vaststellen. Daarom achten de experten deze studie als mogelijk maar
allesbehalve eenvoudig.
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Use-case 2.11: Als aanbieder dien ik alles te documenteren van de uitvoering van de testoperatie
zodat het duidelijk is welke acties op de Paardenmarktsite wel en niet door de aanbieder zijn
uitgevoerd.
Risicoscore: 0
Dit wordt unaniem als geen probleem gezien.
Use-case 2.12: Als aanbieder dien ik veiligheidsafstanden tot de munitie te respecteren tijdens de
operatie volgens de tabel bepaald in een expertdiscussie, zodat de veiligheid gewaarborgd wordt.
Risicoscore: a) Regels volgen: 0
b) Representativiteit behouden: 100
Het principe van bepaalde afstanden te respecteren ten opzichte van andere munitie of andere
objecten vormt voor de marktspelers geen probleem op zich. Dit kan als een extra criterium
opgenomen worden bij de selectie van welke gedetecteerde munitie te bergen in deze test.
Het definiëren van bepaalde veiligheidsafstanden vormt wel een evenwichtsoefening tussen enerzijds
het beperken van risico’s en anderzijds het behouden van een representatieve test. Zo zal er
bijvoorbeeld opgelet moeten worden dat een stapel van munitie niet in de test uitgesloten wordt,
aangezien aangenomen wordt dat dit een typisch voorkomende situatie op de Paardenmarktsite is.
Use-case 2.13: Als aanbieder dien ik in te staan voor de restrisico's die bij deze test horen, zodat de
verantwoordelijkheden rond deze test afgedekt zijn.
Risicoscore: 20 - 40
De aanwezige marktspelers meldden dat voor zulke use-cases de aanbieder zich kan laten indekken
tegen dit soort restrisico’s bij bepaalde verzekeringsbedrijven. Dit blijft echter wel slechts een
verzekering.

5.2.3 Procesmatige use-cases
Use-case 3.1: Als aanbieder kan ik de juiste risico's en impact van de risico's behorende bij de
testoperatie bepalen op basis van overtuigende wetenschappelijke inzichten en experimenten, zodat
de eindverantwoordelijke de juiste go/no-go beslissing kan nemen.
Risicoscore: onbepaald
De aanwezige marktspelers vinden deze use-case te ruim.
*Use-case 3.2: Als onderzoeker kan ik de risico's op een mogelijke explosie van de munitie inschatten,
zodat ik de nodige veiligheidsmaatregelen kan treffen.
Risicoscore: 5
De experten bekijken dit vanuit de standaard risicobeoordelingstheorie: de risico’s kunnen bepaald
worden, dus bijgevolg kunnen de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen worden.
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Use-case 3.3: Als aanbieder dien ik een goedkeuring voor mijn voorgestelde aanpak van de test te
verkrijgen van de verantwoordelijke bevoegde overheden betrokken bij deze testoperatie, zodat ik
de test met de voorgestelde aanpak mag uitvoeren.
Risicoscore: 20
Het opstellen en indienen van de nodige aanvragen om goedkeuringen te bekomen beschouwen de
marktspelers gewoon als een hoeveelheid werk zonder een echt risico dat dit niet zou kunnen lukken.
Het bekomen van de toelatingen van de bevoegde overheidsinstanties beschouwen de marktspelers
als een probleem van een andere orde.
Use-case 3.4: Als aanbieder dien ik de nodige algemene toelatingen voor dit type ophalingsoperatie
op de Paardenmarktsite aan te vragen bij de bevoegde overheden, zodat ik de juiste
randvoorwaarden ken om de piloot te mogen uitvoeren.
Zelfde redenering als use-case 3.3.
Use-case 3.5: Als aanbieder dien ik de betrokken overheden en geïmpacteerde bedrijven te
consulteren, zodat de nodige veiligheidsplannen en procedures bepaald kunnen worden.
Risicoscore: 5
Dit is doenbaar en neemt gewoon tijd en inspanning in beslag.
Use-case 3.6: Als aanbieder dien ik de provincie, het MRCC en de scheepvaartpolitie te verwittigen
wanneer zij hun veiligheidsprocedures dienen op te starten, zodat de perimeter rond het gebied van
de testoperatie afgebakend en bewaakt wordt, en een bericht aan alle zeevarenden verstuurd wordt.
Risicoscore: 1/2
Dit is gewoon uitvoering, geen risico.
Use-case 3.7: Als aanbieder dien ik tijdig een communicatieplan af te stemmen met de lokale
overheden (gemeente, provincie, havenautoriteit), zodat de nodige communicatie tijdig en
eenvormig alle betrokken partijen bereikt.
Risicoscore: 0
Dit is gewoon uitvoering, geen risico.
*Use-case 3.8: Als bevoegde overheid dien ik de verantwoordelijkheid te dragen over de door mij
goedgekeurde activiteiten, zodat de test kan uitgevoerd worden door de aanbieder en Defensie de
overgedragen munitie verwerkt.
Niet te scoren
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6 Synthese en aanbevelingen over vervolg
6.1 Synthese

Figuur 1: Overzicht risicoscores van de use-cases uit de marktconsultatiesessie.
(Use-case 1.4 heeft een uiteindelijke score van de experten gekregen met een spreiding van 5 t.e.m. 20)

Functioneel
Uit de risicoscores van de functionele use-cases blijkt dat de uitvoering van de testopruiming zeker
mogelijk is indien de condities niet in het extreme getrokken worden. Om uitspraken over het volledige
munitiestort te kunnen doen zouden de specifieke condities van begraven munitie over de volledige
site bepaald moeten worden en zou in elke ‘set’ van specifieke omstandigheden een testopruiming
gedaan moeten worden. Dit is evenwel niet de initiële vraag in dit project.
Om de test te kunnen uitvoeren is er wel nood aan een aantal verdere ontwikkelingen op het vlak van
detectiemethodes om objecten op de site exact te kunnen lokaliseren en hun eigenschappen te
bepalen. Lokalisatie van munitie op de site om de juiste bergingstechniek te kunnen selecteren en de
uitvoering van de berging mogelijk te maken, lijkt haalbaar. Het in alle uiterste situaties in kaart
brengen van de exacte locaties en eigenschappen van elke unit munitie, beschouwen de marktspelers
echter als onrealistisch. Vanwege de nood aan nieuwe ontwikkelingen zou ervoor geopteerd kunnen
worden om deze vooraf uit te testen in een veilige modelomgeving waar de omstandigheden van de
Paardenmarkt-dumpsite nagebootst worden.
Tabel 1: Functionele use-cases met een hoog ingeschat risico.

UC
1.6b
1.7b
1.2
1.4

12/12/2019

Beschrijving
Representativiteit van de testmethode & condities voor opruiming volledige munitiestort
Extrapolatie van duurtijd opruiming volledige munitiestort o.b.v. tijdsduur test
Bepaling eigenschappen van gedetecteerde munitie zonder de omgeving te verstoren
Ophaling van elk aangetroffen object ongeacht de toestand
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Risico
100
100
20 - 40
5 - 20
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Randvoorwaarden
Op het vlak van randvoorwaarden zijn er meer moeilijkheden gespot. Zo lijkt het de marktspelers niet
realistisch om de aanbieder te vragen te garanderen dat bepaalde fenomenen zich niet voordoen
tijdens de testoperatie terwijl deze vandaag al aanwezig zouden kunnen zijn. Om de risico-inschatting,
dat de testoperatie geen milieuproblemen zou vergroten of versnellen, te kunnen bijstellen, is er nood
aan meer analyse van de huidige situatie en fenomenen op de Paardenmarktsite. Het specifiek kunnen
uitsluiten dat bepaalde fenomenen door de testoperatie versterkt of veroorzaakt zijn, lijkt de experten
moeilijk. Dit zou wel haalbaarder gemaakt kunnen worden door de nodige snelle meetmethodes te
ontwikkelen, een grote opstelling van sensoren op de testlocatie(s) op te zetten met eveneens een
meetsetup in de onderliggende zoetwaterlagen, proefmetingen uit te voeren als input voor
simulatietechnieken, en deze voldoende voor, tijdens en na de test uit te voeren.
Het bepalen van de impact van de aanwezige chemicaliën op het milieu lijkt de marktspelers eveneens
moeilijk. Zo zouden er niet zomaar resultaten overgenomen kunnen worden uit bestaande studies
wegens het grote verschil in omstandigheden op de Paardenmarktsite versus de locaties van de
studies. Verder zouden de meeste mogelijke gevolgen en impact op het milieu enkel op een langere
termijn tot uiting komen. Echter, uit wetenschappelijk hoek is geweten dat, door effectconcentraties
te bepalen voor elke verwachte aanwezige stof, het mogelijk is om op een kortere termijn met behulp
van extrapolatie en statistische bufferfactoren een veilige grenswaarde te berekenen. Dit vergt
uiteraard ook het nodige onderzoek.
Op basis van de voorgestelde techniek dient er daarnaast ook geëvalueerd te worden ten opzichte van
welke elementen er veiligheidsafstanden nageleefd zouden moeten worden. Het vrijwaren van de
representativiteit van de beoogde test is daarbij een belangrijk aandachtspunt.
Tabel 2: Randvoorwaarden met een hoog ingeschat risico.

UC
Beschrijving
2.7b Verhindering van percolatie naar ondergelegen zoetwaterlagen
2.12b Representativiteit voor volledige opruiming behouden
en veiligheidsafstanden respecteren tot andere munitie en objecten

2.10

Impact op het milieu bepalen o.b.v. studie van de verspreiding
en ecotoxicologische effecten van de aanwezige chemicaliën

2.8
2.13

Garantie dat de testoperatie geen chemische stoffen in het milieu brengt
Afdekking alle restrisico's door de aanbieder

Risico
100
100
40 - 100
40
20 - 40

Procesmatig
Het uitvoeren van de activiteiten in de procesmatige use-cases wordt niet als problematisch
beschouwd, behalve het effectief bekomen van de nodige toelatingen van alle verantwoordelijke
instanties. Dit laatste wordt niet als een onoverkomelijk probleem gezien, maar de marktspelers
stelden tijdens de marktconsultatie wel de vraag in welke mate het bekomen van de nodige
toelatingen louter door de aanbieder dient te gebeuren en wat door de aanbesteder geregeld dient te
worden.
Tabel 3: Procesmatige use-cases met een hoog ingeschat risico.

UC
3.3 & 3.4

12/12/2019

Beschrijving
Effectief de toelating krijgen van de bevoegde overheden voor de test
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20
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6.2 Aanbevelingen voor het vervolg
Uit de bovenstaande risico-inschattingen en de feedback uit de marktconsultatie lijkt een klassieke
aanbestedingsprocedure voor de beoogde testoperatie niet rechtstreeks mogelijk. Eerst zouden een
aantal uiterst onzekere delen uitgeklaard moeten worden, waarvoor er nood is aan bepaalde
ontwikkelingen en extra analyses van verschillende situaties op de Paardenmarktsite.
Aangezien het nog te vroeg lijkt om direct op de Paardenmarktsite te gaan uittesten, is het voorstel
geformuleerd om eerst in een veilige representatieve en gecontroleerde omgeving de condities op de
Paardenmarktsite na te bootsen en daarin verschillende technieken te evalueren. Daarvoor zou er een
replica- of modelomgeving gebouwd moeten worden in zee door met inert materiaal (geen
explosieven en geen gevaarlijke chemische stoffen) de meest risicovolle situaties op de
Paardenmarktsite maximaal na te bootsen, zonder de effectieve gevaren. In een dergelijke
testomgeving kan bijvoorbeeld door merkerstoffen toe te voegen in de opstelling worden gevalideerd
dat de bergingsoperatie geen vervuiling veroorzaakt. Tevens kan door het plaatsen van sensoren
nagegaan worden of de andere objecten al dan niet beïnvloed worden door het ruimen van een
specifiek geselecteerd object. Daarnaast kunnen op de lege obussen ook ontstekingstesters geplaatst
worden om zo na te gaan dat de bergingsmethode geen munitie zou ontsteken.
In een dergelijke modelomgeving zouden dan verschillende technieken van drie (concurrerende)
consortia van marktspelers naast elkaar uitgetest en geëvalueerd kunnen worden. De beschrijving van
de opdracht voor de marktspelers zou exact dezelfde zijn als beschreven door de verzameling van de
29 use-cases in dit verslag, alleen toegepast op de modelomgeving.
De vervolgstappen in dit PIO-project komen dan neer op het opstellen van de nodige aanbestedingen
voor:
1) Het ontwerpen, verkrijgen van goedkeuringen, en bouwen van een veilige replica-omgeving
van de Paardenmarkt-dumpsite elders in zee. De details van dit luik mogen uiteraard niet
gedeeld worden met inschrijvers voor de testoperatie zelf.
2) Het aantonen van verschillende methodes door de beoogde testoperatie te laten uitvoeren in
de replica-omgeving door 3 consortia, en de resultaten te evalueren op meerdere op voorhand
bepaalde dimensies. Deze evaluatie zou eventueel ook apart uitbesteed kunnen worden.
Naast dit traject is er een parallel traject waarin de verschillende situatietypes op de Paardenmarktdumpsite in kaart gebracht dienen te worden, met bijvoorbeeld de status van vervuiling van de bodem
over de volledige site. Op basis van deze informatie kan de replica-omgeving dan accurater ontworpen
worden om de relevantie van de test te verhogen. In dit verband lopen al verschillende initiatieven
zoals het SBO-project DISARM van VLIZ.
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Bijlagen
A. Situatieschets munitiestort Paardenmarkt
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B. State of the art analyse
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