Nieuwrode, 13 september 2014
Beste mevrouw,
Beste heer,
Als verantwoordelijke van een duikclub/duikschool heeft u zeker al gehoord van de staalslakken
die de Nederlandse Rijkswaterstaat over de volgende maanden wil storten in de Oosterschelde en
Westerschelde.
Staalslakken zijn klompen industrieel hoogovenafval die nog zware metalen zoals cadmium,
nikkel en vanadium bevatten. Die metalen komen langzaam vrij in het water (het zogenaamde
“uitlogen”). Hoewel er al wel onderzoek werd verricht naar de gevolgen van die
metaalverontreiniging op het aquatische milieu is er geen zekerheid over wat dit zal
betekenen op langere termijn.
Vanaf augustus 2014 zullen staalslakken worden gedumpt o.a. op drukbezochte duikplaatsen
bij Zierkzee, Burghsluis, Schelphoek, Kattendijke, Bij elkaar 1.525 en 1.350 meter.
Een vijftal jaren geleden werden er staalslakken gestort aan de Zeelandbrug. Intensief protest
zorgde er toen voor dat extra reparaties, verfraaiing- en beschermingsmaatregelen werden
genomen, zoals het afdekken van de staalslakken met natuurlijke breuksteen om de terugkeer van
het mariene leven te bevorderen. Toch worden er nu reeds verhoogde concentraties
molybdeen en vanadium aan de Zeelandbrug gemeten.
Voor de toekomstige stortingen verwittigde de Rijkswaterstraat echter al dat zij dit keer geen
budget hebben voor extra werken! De staalslakken zullen dus niet overdekt worden met
natuurlijke breuksteen! Staalslakken zijn vrij klein en bij het storten ontstaan er te weinig
oneffenheden en holen. Dat betekent dat dieren en planten zich er lastiger kunnen vestigen, omdat
er te weinig schuilplaatsen voor hen zijn. Deze stortingen zullen er in ieder geval voor zorgen dat
er een meer eenzijdige biodiversiteit zal ontstaan.
Weg biodiversiteit = weg duikstek!

Om al deze redenen willen wij u heel graag vragen de petitie tegen het storten van de staalslakken
te tekenen en op die manier meer druk te zetten op de Nederlandse regering om een ecologisch
verantwoorde oplossing te vinden.

Via deze link kan u de online petitie tekenen: http://petities.nl/petitie/geen-staalslakken-in-deoosterschelde . U ontvangt dan een e-mail met een link waarmee u uw ondertekening
moet bevestigen.
Mogen wij u echter ook vragen om aub de .pdf petitie in bijlage te printen en te verspreiden
naar alle clubleden, zodat veel meer sympathisanten bereikt kunnen worden?
De ingevulde petitiedocumenten worden verzameld op het volgende adres:
Aan de heer Boeckx
Petitie Staalslakken
Achterbos 299/101
2400 Mol
Alvast van harte dank,
Met vriendelijke groeten,
Katrien Vandevelde & Jan Wouters
Oprichters BlueShark Conservation
www.BlueShark.be

