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De Raid op Zeebrugge, 
een uniek naslagwerk

Passie en kennis met betrekking tot maritieme archeologie is 
een handelsmerk van beide heren. Geen verrassing dus toen 
in april 2015 van de hand van provinciegouverneur 
Carl Decaluwé en onderwaterarcheoloog Tomas Termote het 
boek “De Raid op Zeebrugge” verscheen.  Een toevallige 
eerdere ontdekking van 80 unieke glasplaten in een 
Brusselse antiekwinkel – een persoonlijke collectie van 
Alfred Carpenter, de kapitein van de HMS Vindictive – was 
de aanleiding tot het unieke naslagwerk over de gedurfde 
aanval van de Britten op Zeebruggge in de nacht van 22-23 
april 1918. Het boek, uitgegeven bij Roularta Books, is te 
koop in de boekhandel of via www.mediaclub.be. 

Tussen april en september 2018 zal dit thema 
ook worden aangeboord voor een spraakmakende 
tentoonstelling in het Provinciaal Hof. Wordt dus vervolgd!   

Jan Seys

Jaar van de zeebodem 

Omdat een gezonde bodem kan bijdragen tot een beter leefmilieu, 
riepen de Verenigde Naties 2015 uit tot het Internationaal Jaar van de 
Bodem. Ook Vlaanderen zet met tal van initiatieven en campagnes 
in op o.a. bodemerosie, bodemvruchtbaarheid en diversiteit van het 
bodemleven (zie ook www.bodembewust.be). De meeste aandacht 
gaat daarbij naar landbouwbodems, maar ook de zeebodem verdient 
extra aandacht. Immers, ook in zee is de bodemkwaliteit bepalend 
voor de hoeveelheid vis, schaaldieren en andere organismen die kan 
worden “geoogst”… 

Aan het Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek (ILVO) krijgt 
de fysische, chemische en biologische kwaliteit van de zeebodem de 
nodige aandacht. Deze laatste vertoont overigens heel wat parallellen 
met landbouwbodems. Net als op het land vervagen de lokale 
verschillen in de bodem door effecten van menselijk handelen en door 
bodemberoering. Ook op zee is er nood aan een ruimtelijke planning 
van menselijke activiteiten (visserij, zandwinning,…), die tegelijkertijd 
streeft naar het behoud van de natuurwaarde van ons kustsysteem.  
En net als op het land is de opvolging van de bodemkwaliteit een 
Europese bekommernis. Daarnaast valt op hoezeer de toestand van de 
zeebodem wordt beïnvloed door wat aan land gebeurt. Zo belandt een 
belangrijk deel van de industriële lozingen, de vervuiling via rivieren 
of de neerslag van giftige stoffen vanuit de lucht, fi naal in zee. Hier 
kunnen deze polluenten worden opgenomen door vissen, mosselen of 
andere organismen en zo in onze voedselketen terechtkomen.
Ook stikstof en fosfor, uit industrie of landbouw, vinden via de 
riolering of via uitloging van landbouwgrond hun weg naar zee. Of 
hoe land- en zeebodem met elkaar verbonden zijn.

Sofi e Vandendriessche
Pensioenmigratie aan zee

De kust is de afgelopen vijftien jaar ‘grijzer’ geworden. 
Dat blijkt alvast uit de studie “Woon- en zorgperspectieven van ouderen, 
in het bijzonder pensioenmigranten aan de kust”, uitgevoerd in opdracht 
van Provincie West-Vlaanderen. In 2030 zullen er 117.777 bewoners 
(51,72 %) ouder dan 56 zijn. Het woningaanbod aan de kust blijkt hieraan 
onvoldoende aangepast. Ook de pensioenmigrant zelf is niet goed 
voorbereid op het ouder worden. Inzetten op de opbouw van een sociaal 
netwerk is heel belangrijk om vereenzaming op latere leeftijd tegen te gaan. 
Lees de bevindingen van de onderzoekers in het boek “Ook de 
aangespoelden blijven”, te bestellen via welzijn@west-vlaanderen.be. 

Hannelore Maelfait

 Enkele profi eldoorsnedes van Belgische Noordzeebodems, 
gefotografeerd met een Sediment Profi le Imaging opstelling (ILVO)
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