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Beheerders van natuurgebieden uit de Vlaamse en Nederlandse

Kempen kampen vaak met vragen over de impact van de aanwe-

zigheid van zware metalen in hun gebieden. In het grensoverschrij-

dende project BeNeKempen werden aanbevelingen uitgewerkt die

online te raadplegen zijn op www.benekempennatuur.eu.

Grote delen van de Nederlandse provincies Noord-
Brabant en Limburg, het noorden van de Vlaamse
provincie Limburg en het oosten van de provin-
cie Antwerpen –kortweg de Kempen- raakten
tijdens de vorige eeuw verontreinigd met cad-
mium en andere zware metalen vanuit de zink-
industrie aan de Belgische en Nederlandse kant
van de grens. Vlaanderen en Nederland sloegen
daarom de handen in elkaar om
samen oplossingen te zoeken voor
deze problematiek. Het project kreeg
de naam BeNeKempen. Voor Vlaan-
deren trok de Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
de kar, in Nederland was die rol weg-
gelegd voor het Projectbureau Actief
Bodembeheer de Kempen (ABdK).

Natuurbeheer kreeg speciale aan-
dacht, omwille van het kwetsbare
karakter van de natuurgebieden in de
Kempen. Bij onderzoeken in planten,
bodemdieren en vogels (Derksen et
al., 2008) werden verhoogde gehalten
aan zware metalen aangetroffen,
welke gevaar opleveren voor het func-
tioneren van het ecosysteem. Boven-
dien zijn zinkassen blijvende bronnen van verontreiniging en kan
de aanwezige verontreiniging zich verspreiden via wind en water.
Ook in waterlopen worden leefgemeenschappen beïnvloed (Ber-
voets et al., 2008).

Het onderzoek binnen de werkgroep natuur van het project
BeNeKempen was gebaseerd op vragen vanuit natuurbeheer en -
beleid en richtte zich vooral op de volgende aspecten:
1. tegengaan van risico op verspreiding van zware metalen
in de buurt van stuifduinen,

2. uitwerken van preventierichtlijnen voor terreinwerkers
om gezondheidsrisico’s uit te sluiten,

3. verwerking en afzet van maaisel uit de risicogebieden,
4. de invloed van de diffuse verontreiniging op de gezondheid
van dieren die ingezet worden in het kader van graasbeheer en

5. de risico’s uitgaande van nog aanwezige zinkassen in de
natuurgebieden zelf.

De natuurbeheerder kan de resultaten en aanbevelingen uit de ver-
schillende onderzoeken op een eenvoudige manier raadplegen via de
website www.benekempennatuur.eu. Naast de afzonderlijke rappor-
ten is ook een uitgebreide zoekfunctie beschikbaar. De aangeboden
informatie is op een gebruiksvriendelijke manier gestructureerd

volgens de planningscyclus die gebruikt wordt bij het opstel-
len van natuurbeheerplannen.
Als voorsmaakje vindt u in dit nummer alvast een
uitgebreid artikel over één van de uitgevoerde onder-
zoeken. De Universiteit Antwerpen evalueerde of
grazen in vervuilde natuurgebieden het welzijn van
de dieren kan schaden (Roggeman et al., 2008).

Het project BeNeKempen is midden 2008 beëin-
digd, maar de samenwerking die tussen Vlaanderen

en Nederland is ontstaan, wordt verder-
gezet. De resultaten van het project zijn
terug te vinden op www.benekempen.be.
Het is alleszins de wens van de project-
leiders dat de opgedane kennis zowel
in Vlaanderen als Nederland zijn weg
vindt naar de juiste doelgroepen en dat
ook beleidsmakers inspiratie halen uit
de aanbevelingen van het project.
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Het logo van het project verwijst naar de goede samenwerking tussen België en
Nederland inzake de aanpak van de problematiek van zware metalen in de Kempen

(bron: BeNeKempen).

Zinkassen zijn residu’s van de zinkindustrie en werden
gebruikt als verhardingsmateriaal in wegen en opritten (boven).
Zware metalen in de bodem beïnvloeden de groei van planten

(bron: BeNeKempen).


