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Toeristische sector - Zwerfvuil
Volgens de recentste cijfers belandt er elk jaar 11 miljoen ton plastic in de zee. Ook de
toeristische sector draagt daar stevig aan bij. Zo is bijvoorbeeld de snelgroeiende
plasticvervuiling in de Middellandse Zee afkomstig van populaire vakantiebestemmingen
(analyse WWF 2019). Er zijn in ons land een aantal erg goede initiatieven, zoals de
International Tourism Pledge en ook burgerinitiatieven als Proper Strand Lopers aan onze
kust.
We naderen stillaan opnieuw het toeristische hoogseizoen. Zwerfafval registreren en de
oorzaak bepalen, helpt om het probleem in kaart te brengen en eraan te verhelpen.
1.

Hoeveel liter/ton zwerfvuil wordt verzameld in onze grote toeristische trekpleisters,
met name de Vlaamse toeristische kustoorden en kunststeden tijdens (juli t.e.m.
september) en, apart daarvan, hoeveel buiten het hoogseizoen (september t.e.m.
juni)? Graag cijfers van de voorbije 5 jaar.

2.

Onze Vlaamse vissersschepen brachten via Fishers for Litter vorig jaar 65 ton afval
aan land.
Hoe groot was daarin het deel plastics? Hoe groot was het aandeel tijdens de
maanden juni t.e.m. september versus oktober t.e.m. juni?
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1.

De hoeveelheden opgeruimd zwerfvuil worden enkel op jaarbasis verzameld en zitten
vervat in twee afzonderlijk gerapporteerde afvalstromen die gemeenten en
afvalintercommunales rapporteren aan de OVAM, nl. machinaal veegvuil (GE_veeg) en
afval van publieke vuilnisbakjes, manueel veegvuil en afval van het opruimen van
sluikstorten (GE_vuil). In bijlage vindt u de ingezamelde hoeveelheid voor deze
afvalstromen voor de jaren 2015 t.e.m. 2020 (de meest recente, beschikbare cijfers)
voor de Vlaamse toeristische kustoorden en de kunststeden.

2.

Met betrekking tot “fishing for litter” zijn er geen gegevens op maandbasis. Van de 65
ton afval die in 2021 door Vlaamse vissersschepen zijn opgevist en aan land gebracht
bestaat 38 ton uit plastics. 37 ton van die plastics zijn gerelateerd aan de visserij
(visnetten e.a.). Daarnaast werd nog 1 ton metalen, 10 ton rubber en 16 ton hout,
textiel en ander afval opgevist.

BIJLAGE

Ingezamelde hoeveelheid afvalstromen

