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Hoeveel zeedieren en –planten tellen de Belgische 
wateren?
 
Dankzij het Belgisch Register van Zee- en Kustsoorten (BeRMS: www.vliz.
be/vmdcdata/berms) kun je via een handig doorkliksysteem een overzicht 
krijgen van alle soorten ooit waargenomen in Belgische wateren, telkens 
mét hun Nederlandstalige naam (indien beschikbaar). De teller van 
BeRMS staat momenteel al op 2196 soorten.

Niettegenstaande België een kust heeft van amper 67 kilometer, heerst 
hier toch een heel lange traditie van onderzoek naar de diversiteit en 
de complexiteit van het mariene ecosysteem. Toch leek niemand te 
beschikken over een lijst met alle in het Belgische deel van de Noordzee 
en de aangrenzende kustzone (slikken, schorren, duinen) voorkomende 
zeedieren en –planten. Daarom startte het VLIZ met de opmaak van 
een dergelijk Belgisch Register van Zee- en Kustsoorten (BeRMS). 
De informatie werd gehaald uit reeds bestaande inventarissen en 
databanken over de Noordzee, aangevuld met nieuw literatuuronderzoek. 
Een grote groep van experten — veldexperten uit België en taxonomen 
wereldwijd — werkten mee aan dit initiatief. Van alle soorten die in de 
literatuur ooit beschreven zijn als voorkomend in het Belgisch deel van de 
Noordzee, werd de geografische verspreiding herbekeken.  
Na deze uitgebreide kwaliteitscontrole bleken bepaalde soorten 
ondertussen ‘uitgestorven in Belgische mariene wateren’ of verworden 
tot slechts sporadisch aanwezige ‘dwaalgasten’. Enkele soortengroepen 
die in de algemenere literatuur beschreven worden als aanwezig in 
Belgische wateren, zijn nooit deftig onderzocht of staan momenteel 
nog taxonomisch ter discussie. Daarom zijn Bacteria, Protozoa en 
Bacillariophyta of diatomeeën nog niet opgenomen in het register.
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De oudste Ronde van Vlaanderen  
(rijdt ook langs de kust)

In september 2011 verscheen: ‘De oudste Ronde van 
Vlaanderen. Een archeologisch parcours’. 
Als lezer word je in dit boek meegenomen op een 
rit door archeologisch Vlaanderen. Je krijgt allerlei 
overblijfselen uit het verleden te zien, plekken met een 
geheugen én een verhaal. Nu eens wordt de spanning 
van een ontdekking voelbaar, dan weer staat de 
indrukwekkende oudheid van een monument centraal. 
In het ene hoofdstuk reis je steeds verder terug in de 
tijd, in een ander word je deel van de eeuwenoude 
leefwereld van een doorsnee gezin.  
Er lopen Neanderthalers door het boek, maar ook 
Kelten en soldaten uit de Grote Oorlog.

En de zee komt meer dan eens in beeld.  
Dat is natuurlijk niet verwonderlijk. De geschiedenis 
van Vlaanderen is voor een groot deel door het 
zilte nat bepaald. Prehistorische mensen vonden 
de kust een bron van overvloed, waar één schep uit 
de branding een maaltijd betekende. De Romeinen 
probeerden als eersten het gebied tussen eb en vloed 
voor meer aardse doeleinden te benutten: veeteelt en 
akkerbouw. In de Middeleeuwen dringen dijken de zee 
terug tot aan het strand en ontstaat een commerciële 
visserij. In vissersdorpen wordt meer vis aangebracht 
dan nodig voor eigen consumptie. Vanaf dan zijn de 
vruchten van de zee op grote schaal in het binnenland 
te vinden. Archeologische vindplaatsen zoals Stene, 
Oudenburg, Raversijde, Antwerpen vertellen dit 
verhaal en komen dan ook prominent aan bod in het 
boek. Wie dacht dat archeologie iets voor landrotten 
was, heeft het grondig mis.

‘De oudste Ronde’ is te vinden in de betere boekhandel of is online 
te bestellen via: http://www.davidsfonds.be/publisher/edition/
detail.phtml?id=2809

Anton Ervynck, agentschap Onroerend Erfgoed

IN
 D

E 
BR

A
N

D
IN

G

Hayward & Ryland 1990; Linnean Society of London
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Op zeebenen door Oostende

Deze zomer stelde de stad Oostende een nieuwe digitale maritieme 
erfgoedwandeling voor. Aan de hand van een audiogids met 
beeldscherm en GPS wandel je langs het maritieme verleden van de 
stad. De gids geeft de route aan en verleent bij sommige locaties 
uitleg met tekst, foto’s en filmpjes. Els Olaerts, Vlaamse actrice in 
onder meer Witse, en Roland Desnerck, auteur van het Oostends 
woordenboek, spraken de teksten in voor de audiogids. Roland 
Desnerck vertaalde de wandeling in het Oostends. Authentieker kan 
de maritieme erfgoedwandeling niet beleefd worden! De wandeling 
duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur en kost 5 EUR per persoon. Hierin is 
de toegang tot de Amandine en de Mercator inbegrepen. Het is de 
bedoeling om in de toekomst bijkomende wandelingen over andere 
aan Oostende gerelateerde onderwerpen uit te werken.

De digitale wandeling  is ontwikkeld i.k.v. het Europees project HMS 
en is verkrijgbaar mits reservatie bij Toerisme Oostende vzw, 
T 059 70 11 99, info@visitoostende.be.
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Nieuwe inrichting voor de Mercator

Sinds juli is het zeilschip Mercator opnieuw toegankelijk voor publiek. 
De oude inrichting van de Mercator, die nodig aan vervanging toe 
was, ruilde plaats voor een totaal nieuwe museale invulling.  
Er zijn veel meer ruimtes toegankelijk dan voorheen en de inrichting 
is strak en minimalistisch. De Mercator is nu als het ware een 
belevingsruimte, waar de sfeer aan boord van een schoolschip echt 
kan opgesnoven worden. De bezoeker heeft de keuze tussen een 
informatief meeneemboekje of een ipod voor extra uitleg.  
Voor kinderen is er ook een digitale fotozoektocht uitgewerkt.  
De vernieuwde inrichting kwam tot stand dankzij de steun van Europa 
(interreg IV A 2 Zeeën), het Vlaams toeristisch impulsprogramma  
voor de kust en de stad Oostende.
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