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Duinpieper, de natuur ontdekken aan zee

De provincie West-Vlaanderen lanceerde recent de activiteitendoos 
“Duinpieper, de natuur ontdekken aan zee”. Met Duinpieper ontdek je 
dat strand en duinen meer zijn dan enkel plaatsen waar je kunt zonnen 
en spelen. Je ontdekt de natuur op het strand en in de duinen tijdens een 
familie-uitstap… Via actieve waarnemingsopdrachten kunnen gezinnen 
met kinderen enkele dieren en planten van het strand en de duinen 
beter leren kennen. Ze leren meer over helmgras, duindoorn, konijnen 
in de duinen, wriemelbeestjes, schelpen op het strand,… In de doos 
zitten heel wat materialen zoals leuke opdrachtkaarten, een loeppotje, 2 
determinatiekaarten om schelpen en zeevogels op naam te brengen,  
2 kleine gidsjes over aanspoelsels op het strand en bloemen uit de 
duinen en het Goede Visspel om thuis te spelen.
‘Duinpieper, de natuur ontdekken aan zee’ kan je bestellen bij het 
Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis - Jan Van Eyckplein 2 in Brugge -  
T 0800 20 021 – E provincie@west-vlaanderen.be –  
www.west-vlaanderen.be
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De Kustatlas in een nieuw jasje

Op 27 mei 2011 was het zover. De volledig vernieuwde 
website www.kustatlas.be ging de ether in, met een massa 
informatie over thema’s aan de kust. Naast info over het 
fysisch milieu, het gebruik van de zee, het beleid aan de 
zee, natuur, cultuur en architectuur, wonen aan de kust, 
educatie en onderzoek, ruimtelijke structuur, toerisme, 
industrie, visserij en zeewering, kun je er ook terecht voor 
kerngegevens per sector.

De site is uniek! De flexibiliteit en interactiviteit laat toe 
om zelf kaarten samen te stellen, om die vervolgens te 
exporteren voor verwerking in presentaties of publicaties, 
of om data te raadplegen en op basis hiervan zelf aan 
de slag te gaan met cijfers over de kust. De relatie wordt 
gelegd naar de duurzaamheidsindicatoren, die weergeven 
of de kust al dan niet in een duurzame richting evolueert. 
Daardoor worden gegevens over de kust extra in de kijker 
gezet en is een directe koppeling aan kustbeleid mogelijk. 
De website is volledig beschikbaar in vier talen, en zal zeker 
de kustliefhebber, scholieren, leerkrachten, besturen en 
geïnteresseerden weten te bekoren.

Het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer heeft de ambitie 
om in het verlengde van de website in de tweede helft 
van 2011 ook een boek ‘De Kustatlas Vlaanderen/België’ 
uit te brengen. Een eerste succesvolle versie van dit boek 
verscheen reeds in 2005. Meer info: sofie.vanhooren@
kustbeheer.be, T: 059/34 01 66
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Walraversijde met zicht op zee, een archeologische 
blik op middeleeuwse scheepvaart

In de late middeleeuwen is Walraversijde een bloeiend vissersdorp. 
Naast visvangst doen de dorpelingen ook aan beloodsing, ze begeleiden 
met andere woorden met hun vissersboten de grote schepen die 
langsvaren. Hun tocht leidt temidden de vele zandbanken en via het 
Zwin naar de haven van Brugge. Tussen de huizen vermaken de kinderen 
zich met kleine bootjes. Ze spelen het leven op zee na met een plas als 
speelterrein. Ze vertellen de verhalen van hun vaders na en laten hun 
fantasie de vrije loop. Ze reconstrueren met hun kleine bootjes en hun 
eindeloze fantasie, de wereld.

Honderden jaren later wordt het dorp opgegraven, nadat het lange tijd 
aan het zicht onttrokken was onder lagen zand en klei. Een archeoloog 
vindt een van de bootjes waarmee de kinderen destijds speelden.  
Hij reconstrueert het leven in het dorp aan de hand van vondsten, 
bronnen en zijn verbeelding. Met welke schepen voeren de 
dorpelingen? Zijn er ‘koggen’, grote middeleeuwse handelsschepen, 
langs Walraversijde gevaren? Hoe pakken we het onderzoek van het 
scheepswrak van een kogge aan en wat kan dat ons vertellen?

Het reconstrueren van verhalen is wat mensen doen en het is wat de 
archeoloog doet. Archeologie is een proces. Dat is het uitgangspunt 
van de tentoonstelling die deze zomer te zien is in het archeologisch 
bezoekerscentrum van het provinciedomein Raversijde. Het werk van de 
maritieme archeoloog, niet zozeer als opgraver maar als puzzelaar van 
het verleden wordt aan de hand van vondsten en verhalen gedaan.

Jan Seurinck
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Vakantiekolonies aan de kust

Velen die vroeger als kind aan de kust verbleven in een vakantiekolonie 
of home zullen het zich nog wel herinneren: de eerste keer aan zee, de 
kartonnen valiesjes bij het vertrek, de grote slaapzalen, de kaartjes naar 
huis met daarop het klassieke “We zijn goed aangekomen”. Ongetwijfeld 
brengt het heel wat nostalgie en herinneringen – positieve of minder 
positieve – naar boven. Het project “Vakantiekolonies aan de Belgische 
kust [1887-1980]” brengt aan de hand van een boek, een tentoonstelling 
en een interactieve website de geschiedenis van de vakantiekolonies aan 
onze kust.
Het boek “We zijn goed aangekomen! Vakantiekolonies aan de Belgische 
kust [1887-1980]” biedt een boeiend inzicht in de geschiedenis van de 
vakantiekolonies. Naast het historische verhaal komen ook mensen 
aan het woord die het allemaal hebben meegemaakt. Ook bieden 
oude postkaarten een vaak ontroerende en soms grappige blik op de 
zielenroerselen van de kinderen destijds. De tentoonstelling is deze 
zomer te zien in de Venetiaanse Gaanderijen in Oostende (18 juni tot  
31 augustus 2011).

Ben je geboeid door het fenomeen van de vakantiekolonies?  
Of was je er zelf bij en kan je helpen? Dan kan je terecht op de website  
www.vakantiekolonies.be. Op de website kan je luisteren naar mensen 
die vroeger in een van de vakantiekolonies hebben verbleven. Je kan 
er ook beeldmateriaal posten en zo de onderzoekers helpen in het 
vervolledigen van hun zoektocht. 
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Expo: ‘Buik vol van strandafval’ 

Fopspenen, lampen, een halve televisie of een vals gebit. … je kan het 
zo gek niet bedenken. Op het strand vind je werkelijk allerhande afval, 
niet-natuurlijke rommel afkomstig van de mens, van snoepwikkeltjes 
tot stukken touw en net. Afval op het strand en in zee is een zwaar 
onderschat probleem en gaat verder dan vele mensen denken… tot 
in de contreien van de Stille Oceaan én in onze maag! Opruimacties 
zoals Lenteprikkel leren ons dat, naar gewicht, het meest voorkomende 
strandafval hout (43%), plastiek (20%), restafval (18%) en touw en 
textiel (13%) is. Ook sigarettenpeuken duiken vaak van onder het zand 
op: per 100 m strand meer dan 4300 peuken!

Dit voorjaar tonen vijf ingerichte strandcabines het verhaal van afval op 
het strand en in zee. Prachtige tekeningen nemen strandafval onder de 
loep, en laten bezoekers een kijkje nemen in de buik van het probleem. 
Er worden eveneens workshops gekoppeld aan deze tentoonstelling, 
die meestal naar scholen gericht zijn. Hierbij vormt een heuse land-art 
installatie de kers op de taart. Te bekijken tot de zee ze wegspoelt...

Beide initiatieven vinden plaats in het kader van het Europese Interreg 
IVA project ‘120 Kilometer Kustkwaliteit’, dat een duurzaam beheer van 
het strand wil promoten. 
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  Het preventorium Frans Eyckmans langs de Driftweg in De Haan 
werd opgericht in 1926 door de Antwerpse provinciale afdeling van de 
Belgische Bond tegen Tuberculose. De foto geeft een sfeerbeeld van het 
home tijdens het interbellum: kinderen in een gaanderij  
(Provincie Antwerpen, Archief Dienst Erfgoed)


