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I N H O U D

echnologie en innovatie zijn zelden uit het nieuws. 
Een meerderheid van de bedrijven geeft aan dat 
technologische vooruitgang een belangrijke pijler 
is voor hun activiteiten en voor verdere groei. 
Intussen kampt het technisch onderwijs met een 

negatief imago en kiezen te weinig leerlingen voor een 
technisch beroep. En de overheid, die doet verwoede 
pogingen om een innovatiebeleid gestalte te geven.  
Dat alles in een maatschappij die met de dag meer en 
meer op techniek gestoeld is. 

Ook de zee ontsnapt niet aan de zoveelste 
technologische revolutie en heeft nood aan 
heel wat jong bloed om alle uitdagingen de 
baas te blijven. De maritieme sector weet 
immers als geen ander dat, mits de nodige 
technologische vernieuwingen, heel wat 
mogelijk is op deze onmetelijke plas. Denk 
maar aan hoe de wereldwijd gereputeerde 
Vlaamse baggerbedrijven alles uit de kast 
halen om all-in projecten tot een goed einde 
te brengen. Of hoe offshore energiewinning, 
aquacultuur en prospectie van diepzee-
ertsen en bio-producten de toekomst met 
vertrouwen tegemoet zien, mede dankzij 
nieuwe technologische mogelijkheden. 

Tezelfdertijd hanteren mariene 
wetenschappers – die al van oudsher de 
meerwaarde inzien van ‘high-tech’ in een 
vijandige, niet altijd even toegankelijke 
zee-context – met de regelmaat van de klok 
nieuwe technieken ter exploratie van het 
grootste ecosysteem van onze planeet. 
Vandaag de dag meten satellieten zee-ijs, 
watertemperatuur, biologische productiviteit, 
het zeeniveau, etc. Steeds kleiner wordende 
zendersystemen laten toe de ‘where-abouts’ 
van oceaanbewoners tot in de kleinste details 
te achterhalen en dankzij nieuwe moleculaire 
technieken is nauwelijks tien jaar terug 

ontdekt dat zeewater wemelt van de (gelukkig voor het 
overgrote deel “gezonde”) bacteriën en virussen.  
Meer nog, mits nog wat fine-tuning aan de e-DNA 
technologie wordt het straks mogelijk de aanwezigheid 
van een walvis of van kwallenzwermen in zee vast 
te stellen aan de hand van de genetische sporen 
achtergelaten door deze dieren. En intussen meten 
onderwater drones (AUV’s), ARGO-profilers, diepwater 
bekabelde observatoria etc. de toestand van de oceaan, 
en leveren de nieuwste cameratechnieken nooit eerder 
geziene onderwaterbeelden uit de diepzee.

Ook in deze Grote Rede is technologie nooit veraf. UGent 
onderzoeker-archeoloog Jan Trachet belicht in “Het tij 
gekeerd? Het Zwindebat in perspectief” hoe allerlei 
moderne hulpmiddelen het mogelijk maken historische 
landschappen te reconstrueren. En in  
“De zee, een wirwar van stromingen” maken Koen 
Trouw (Fides-Engineering) en medeauteurs  duidelijk 
wat voor soort stromingen onze kust kent, en hoe met 
modellen allerhande belangwekkende voorspellingen 
ter zake kunnen worden gedaan. Tenslotte heeft de 
technologie ook zijn intrede gedaan bij de tweede grote 
tevredenheidsenquête van het tijdschrift De Grote Rede. 
Voor het eerst kon ook via een online formulier worden 
meegedaan aan de bevraging, en zowat de helft van de 
respondenten maakte hiervan gebruik. Dankzij de bijna 
700 (!) ingevulde formulieren en de vele fijne reacties 
zullen we ongetwijfeld in staat zijn een gesmaakt zee- 
 & kusttijdschrift voor onze lezers te blijven verzorgen. 
Hartelijk dank hiervoor. 
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  De Grote Rede is vooral in trek bij een oudere bevolking, met 55% behorend tot  
de 65+ klasse

Vijftien jaargangen! Zoveel heeft het 
zee- en kusttijdschrift De Grote Rede 
er intussen al opzitten. Sinds de start 
in 2001 verschenen niet minder dan 42 
nummers, wat met de vertalingen van het 
Wereldoorlog I nummer erbij op een vaste 
frequentie van 3 edities per jaar neerkomt. 
Tijd, zo dachten wij, om bij jullie, de 
lezers, te polsen naar de tevredenheid, 
mogelijke verzuchtingen en wensen. 
De bevraging, eerder uitgevoerd ter 
gelegenheid van het 25ste nummer kreeg 
een facelift en werd meegestuurd met het 
novembernummer 2015. Tevens bestond 
de mogelijkheid om via een online 
formulier zijn/haar mening te ventileren. 
Resultaat: binnen de beperkte tijd gegund 
om te antwoorden, bereikten ons niet 
minder dan 630 ingevulde formulieren!  
En wat de lezer ons wou meedelen, lees je 
in wat volgt.

Wie leest De Grote Rede?

De Grote Rede kan met recht en rede 
– jawel – stellen een zeer breed publiek 
aan te trekken. Onder de antwoordende 
lezers komen zowat alle beroepen en 
bevolkingscategorieën voor. Te verwachten 
doelgroepen als ambtenaren (elk niveau) 
en bedienden, onderwijskrachten 
(van kleuteronderwijzeres tot 

schooldirecteuren en professoren), 
gidsen, wetenschappers, ingenieurs, 
technici & laboranten zijn goed 
vertegenwoordigd. Maar ook volgende 
beroepsgroepen lezen DGR: archivarissen, 
magistraten, griffiers, politie, 
brandweerlui, douaniers, militairen, 
postbedienden, treinbegeleiders 
& -bestuurders, metaalbewerkers, 
elektriciens, loodgieters, tuinmannen, 
schrijnwerkers, metsers, autoherstellers, 
aannemers, muskusratbestrijders, 
vloerders, bakkers, straatvegers, 
vrije beroepen (dokters, tandartsen, 
kinesitherapeuten, veeartsen, apothekers, 
advocaten, architecten,…), commerciële 
functies (horeca, zaakvoerders, 
bankiers, verkopers, marketeers, 
verzekeringsmakelaars,…), vertalers, 
informatici, mensen uit de zorgsector 
(verpleegkundigen, opvoedster,…), 
journalisten, kunstenaars, huisvrouwen, 
studenten, werkzoekenden, enz…. 
Tenslotte blijken ook vele honderden 
lezers beroepsmatig een directe binding 
met de zee te hebben: docenten in het 
maritiem onderwijs, werktuigkundigen en 
kapiteins/schippers op koopvaardij- en 
andere schepen, rivier- en zeevissers, 
vismijnpersoneel, scheepvaartpolitie 
en -inspectie, loodsen, baggersector, 
havenbestuurders, strandredders, 
scheepsherstellers, professionele duikers, 
…
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En zonder meer ontwapenend is de 
enthousiaste reactie van een 92-jarige 
herbergierster uit een klein polderdorp!

Een kleine 20% leest DGR vanuit 
professionele betrokkenheid, de rest puur uit 
interesse.

Zo’n 65% rekent zich dan ook tot de 
categorie ‘geïnteresseerde burger’, gevolgd 
door 16% ‘educatieve krachten’ (gidsen, 
leerkrachten), 7% ‘wetenschappers’,  
4% ‘beleidsmedewerkers’ en 8% ‘andere’. 

Ca 80% woont aan de kust of komt er 
minstens vijf keer per jaar. 

Van de circa 10% van de abonnees die 
de enquête invulde, vormen mannen rond 
de pensioenleeftijd een meerderheid (zie 
figuur). De 65+-ers maken 55% uit van de 
steekproef en 85% blijkt man te zijn!  
Ten opzichte van de DGR-bevraging in 2008 
is de vorm van de leeftijdscurve behouden, 
zij het mee verschoven met het ouder worden 
van de abonnees. 

Hoe lees je DGR?

Kennelijk kan DGR terugvallen op een zeer 
dankbaar publiek. Niet minder dan  
70% van zij die antwoordden, geven aan 
(bijna) alles te lezen! Nog eens 20% leest 
wat hij/zij écht interessant vindt. Een leuke 
reactie is de volgende: “Ik ben buschauffeur 
en lees DGR meestal in de ogenblikken  
dat ik moet wachten op de leerlingen”

Hoe tevreden ben je?

De tevredenheid bij het lezerspubliek 
blijft zeer hoog, met 61% ‘heel tevreden’ 
en 37% ‘tevreden’. Slechts 7 respondenten 
gaven aan “slechts” matig tevreden te zijn. 
Niemand, van hen die reageerden, was 
‘ontevreden’ of ‘eerder ontevreden’.  
Op de lichtjes anders geformuleerde vraag 
‘Vindt u DGR een aantrekkelijk blad?’  
gaf 39% een ‘super’ score (=5), 57% ‘goed’ 
(4), 3% ‘eerder goed’ (3) en 1% ‘eerder  
zwak’ (2). 

Hoe heb je De Grote Rede (DGR) 
leren kennen?

Zowat een derde van de lezers kwam in 
aanraking met DGR via collega’s, kennissen, 
vrienden of familie. Nog eens 29% werd 
geënthousiasmeerd ter gelegenheid van 
een publieksevenement (bv. Oostende voor 
Anker, Visserijfeesten) en 25% leerde het 
tijdschrift kennen via het VLIZ of de VLIZ 
website. 

Van de ca 480 respondenten die nog met 
enige zekerheid konden achterhalen sinds 
wanneer ze abonnee zijn, blijkt 23% al fan 
te zijn vanaf het eerste uur. Een kleine helft 
is pas recent abonnee geworden, d.i. in de 
voorbije vijf jaar. Vermoedelijk, en gezien 
het feit dat uit de adressenbestanden een 
gelijkmatige groei in het aantal abonnees 
blijkt, geeft dit aan dat relatief meer nieuwe 
abonnees op de bevraging reageerden.
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Met gemiddelde scores tussen 4,2 en 
4,6 op 5 scoren zowel de vorm (formaat, 
illustraties, algemene lay-out) als de inhoud 
(keuze onderwerpen, dossierwaarde, 
schrijfstijl, diepgang, kwaliteit) goed tot zeer 
goed. 

Ook de keuze van de onderwerpen wordt 
gesmaakt, met 61% beoordelingen ‘goed’ 
en 38% ‘zeer goed’. 70% antwoordt de 
onderwerpen in DGR zelden of nooit eerder 
te hebben gelezen in een ander medium. 

Wat kan beter?

Interessant zijn de reacties van de resp.  
7 en 20 personen die het blad als ‘eerder 
zwak’ en ‘eerder goed’ beoordeelden, 
versterkt door de mening van anderen. 
De meest voorkomende suggestie 
voor verbetering is de lay-out verder 
moderniseren (20x), inclusief het vergroten 
van het lettertype (8x). Hoewel de cartoons 
een globale score van 3,5 op 5 behalen, zijn 
er ook individuen die bij een modernisering 
van het blad aansturen op het weglaten 
van deze tekeningen. Enkele andere tips 
zijn: het ‘Editoriaal’ en de ‘Inhoudstafel’ 
beter tot zijn recht laten komen, een 
kleiner & handiger formaat aanhouden, 
het blad iets toegankelijker maken voor 
het middelbaar onderwijs, een kleuter/
kinderpagina voorzien. Sommige lezers 
willen nog meer diepgang, en hoewel 98% 
van de respondenten de schrijfstijl goed tot 
zeer goed vindt, beoordelen anderen teksten 
soms nog als te moeilijk (“Ik ken er te weinig 
van, maar zo leer ik!”).

Op de vraag of er suggesties zijn voor 
onderwerpen, kwam heel wat respons. Nogal 
wat mensen willen extra bijdrages over 
‘Klimaat en de zee’, ‘Cultuurhistorische 
aspecten’, ‘Archeologie’, ‘Scheepvaart’, 
‘Visserij’, ‘Energiewinning op zee’, ‘Vervuiling 
en effecten’. Meer specifiek waren er 
suggesties voor bijdragen over: ‘Strand- en 

lijnvisserij’, ‘De Belgische marine’, ‘Evolutie 
kustgemeentes’, ‘Interviews met mensen die 
op zee werken’, ‘Initiatieven voor gezinnen 
en de jeugd’, ‘Individuele burger en omgang 
met de zee’, ‘De RMT, 20 jaar later’, ‘Het 
Zeewetenschappelijk Instituut’, ‘Verkeers-
regels en beloodsing op zee’, ‘Redding en 
hulpdiensten op zee’, ‘Grensoverschrijdende 
thema’s met Nederland’, ‘Bedrijven aan zee 
(bv baggersector)’, ‘Vuurtorens’, ‘Verschil 
Noordzee en andere zeeën’, ‘Medicinale 
waarde zee en bewoners’, ‘Sport op zee’, 
‘Vissers en hun bijnamen’, ‘Meer 
dagdagelijkse onderwerpen (patrouilles op 
zee, bouw windmolens,…)’, ‘Dieren/planten 
belichten (bv per nummer één of meer 
soorten in de kijker)’, ‘Hoe plankton 
bekijken?’, ‘Graaf Jansdijk’,…

Eén lezer stelt ook de vraag waarom ook 
geen oude, reeds behandelde onderwerpen 
hernemen, actualiseren en verdiepen?

Al deze en andere tips zullen uiteraard 
grondig besproken worden tijdens de 
komende redactievergaderingen.

Heb je voorkeur voor één of meer 
specifieke rubrieken?

Uit de antwoorden van 631 respondenten 
blijkt dat de meest gelezen gedeeltes van 
DGR de ‘Hoofdartikelen’ (542), ‘Zeewoorden’ 
(503), ‘Cis de strandjutter’ (493) en 
‘Zeevruchten’ (467) zijn. Minst gelezen zijn 
de nieuwe rubriek ‘Zee als goed doel’ (311), 
‘Editoriaal’ (319) en de meer specifieke 
bijdrage rond ‘Educatie’ (343). Uit de 
bevraging blijkt ook dat, als onderdelen niet 
gelezen worden, dit vrijwel steeds is omdat 
het onderwerp voor de persoon in kwestie 
minder interessant is. De gemiddelde score 
(op 10) voor de diverse rubrieken toont dat 
wat men leest ook gewaardeerd wordt: 
‘Hoofdartikelen’ (8,5), ‘Zeewoorden’ (8,4), 
‘Cis de strandjutter’ (8,2), ‘Zeevruchten’ 
(7,8), ‘Zeegevoel’ (7,7), ‘Stel je zeevraag’ 

(7,7), ‘In de Branding’ (7,5), ‘Kustbarometer’ 
(7,5), ‘Educatie’ (7,4), ‘Goed doel’ (7,2) 
en ‘Editoriaal’ (7,0). Minst gelezen zijn de 
nieuwe rubriek ‘Zee als goed doel’ (311), 
‘Editoriaal’ (319) en de meer specifieke 
bijdrage rond ‘Educatie’ (343).

De antwoorden op de vraag of er dan 
rubrieken zijn die (bijna) altijd als eerste 
worden gelezen, wijzen in dezelfde richting, 
zij het dat er een aantal mensen steevast 
eerst het ‘Editoriaal’ bekijkt.  

Bewaar je DGR?  
Gebruik je de informatie?  
Ooit iemand anders aangeraden 
abonnee te worden?

Twee derde geeft aan DGR steevast 
te bewaren (“Een inhoudelijk vak in mijn 
bibliotheek!”)

Nog eens 29% doet dit soms. Veel mensen 
geven ook aan DGR door te geven aan familie 
of vrienden, of er in gesprekken (77%) mee 
uit te pakken (=multiplicatoreffect!).  
Mede hierdoor heeft 56% ‘soms’ en 20% 
‘vaak’ iemand aangeraden ook abonnee te 
worden. 

Maak je gebruik van de digitale 
bestanden van de artikels?

Meer dan 60% van de respondenten 
noemen zichzelf ‘fervent gebruiker’ (>2u/
dag) van het internet en digitale media of 
stellen ‘prima gebruik ervan te maken’ (1-2u/
dag). Toch geeft slechts 26% aan de digitale 
bestanden van DGR soms te gebruiken (bv. 
“Om het door te mailen naar vrienden”)

Hoe wil je in de toekomst  
De Grote Rede ontvangen?

Meer dan 90% wil DGR per post blijven 
ontvangen. Het gebruik van andere digitale 
media is OK, voor zover de papieren versie 
behouden blijft. Overschakelen op integraal 
digitale publicatie lijkt dus uit den boze. 
Enkele reacties situeren dit beter:
“Online besparend maar verdrinkt in de 
email tsunami”
“Is treinliteratuur, via mail zou ik het minder 
lezen”
“De uitgaves van DGR spaar ik, vandaar ook 
graag via de post. Dit is wel in contradictie 
met mijn ecologisch bewustzijn, sorry”
“Hoop dat deze bevraging…. [niet doet] 
besluiten dat de “meerderheid” het blad 
elektronisch wil hebben en het dus af te 
schaffen!”
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 Zicht op de Willem-Leopoldpolder (links), de Internationale Dijk (boven) en Het Zwin (rechts), dit vanop de grond (Jan Trachet)  
en vanuit de lucht (Google Earth).

Het tij gekeerd?
Het Zwindebat in perspectief
Jan Trachet*, Wim De Clercq*, Kristof Dombrecht**, Erik Thoen**, Ward Leloup**, Jan Dumolyn**,  
Samuël Delefortrie*** & Marc Van Meirvenne***

*     Vakgroep Archeologie, Universiteit Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 35, 9000 Gent; contact: Jan.Trachet@ugent.be 
**   Vakgroep Geschiedenis, Universiteit Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 35, 9000 Gent 
*** Vakgroep Bodembeheer, Universiteit Gent, Coupure Links 653, 9000 Gent

Het huidige Zwin is het restant van een 
imposante middeleeuwse getijdegeul in 
de oostelijke hoek van het Graafschap 
Vlaanderen. De Internationale dijk damde 
die middeleeuwse zeearm finaal af in 1871. 
Zo ontstond aan de landzijde van de dijk de 
Willem-Leopoldpolder. De zeezijde bleef het 
welgekende gebied van slikken en schorren 
dat later naam maakte als beschermd 
natuurreservaat. In 2011 besliste men de 
voortschrijdende verzanding van de restgeul 
een halt toe te roepen en het getijdengebied 
uit te breiden om zo de biodiversiteit van het 
slikken- en schorrengebied op te waarderen. 
Om die reden moet de Internationale 
dijk nu wijken. Zo lijkt het historisch-
geomorfologische proces van verzanding 
en inpoldering te worden omgekeerd in 
een proces van bevloeiing en ontpoldering. 
Vanuit maatschappelijk, maar misschien 
nog meer vanuit historisch-archeologisch 

perspectief roept dit proces echter vragen op. 
Is dit een stap vooruit? Of draaien we gewoon 
de klok terug? Kiezen we als maatschappij 
voor behoud van landbouwgrond, of geven 
we ruimte terug aan de natuur? Kunnen we 
bij dergelijk menselijk ingrijpen wel spreken 
van natuur? En wat met de rest van de geul? 
Graven we die dan verder uit naarmate de 
zeespiegel stijgt? 

Historisch, archeologisch en 
landschappelijk onderzoek kan een 
belangrijke rol vervullen in het kaderen 
van deze problematiek. Toevalligerwijs 
begon dergelijk onderzoek in de oostelijke 
kustvlakte óók in 1871, toen archivaris Louis 
Gilliodts-Van Severen de inventarissen 
van het Brugse archief bestudeerde en 
publiceerde. Van dan af ontspon zich een 
brede discussie naar de oorsprong en de 
evolutie van de getijdegeul die gedurende 
eeuwen Vlaanderens belangrijkste 

levensader vormde. Ze werd gevoerd door 
historici en bodemkundigen, academici 
en amateurs, stedelijke versus landelijke 
visies, en regionale versus internationale 
perspectieven: het Zwindebat was geboren. 

Het Brugse havennetwerk 

Tijdens de middeleeuwen werd Brugge 
een leidend economisch en cultureel centrum 
in Europa. Zowel landschappelijk als 
economisch gezien lag de stad dan ook op 
het raakvlak van twee werelden. Enerzijds 
situeerde het zich op de rand van zandig 
Vlaanderen, die de connectie verzekerde met 
de handelswegen die tot diep in het 
Europese vasteland reikten. Anderzijds 
positioneerde de stad zich aan de oever van 
de kustvlakte, toegang verschaffend tot de 
overzeese handelsroutes die zich uitstrekten 
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van Noord tot Zuid. Een continue bevaarbare 
verbinding tussen stad en zee was daarin een 
cruciale factor. Om deze doorgang te 
garanderen werden zandruggen doorgraven 
en natuurlijke kreken gradueel verbonden, 
verbreed, uitgediept en rechtgetrokken. 
Wellicht voor het eerst in de geschiedenis 
van ons kustgebied slaagde de mens erin om 
dergelijke grote impact uit te oefenen op de 
zee. Natuurlijke gebeurtenissen werden tot 
menselijke opportuniteiten geboetseerd. De 
doorbraak van het Zwin in het begin van de 
12de eeuw zorgde ervoor dat de Brugse 
verbinding met de zee plots veel vlotter kon 
verlopen. Een getijdengeul had zich immers 
dieper landinwaarts uitgeschuurd en was 
bevaarbaar tot op de plek waar men later 
Damme zou gaan stichten. De verbinding 
Damme-Brugge werd vervolgens bevaarbaar 
gemaakt door de kanalisatie van de Reie. 
Door de aanleg van dijken, dammen en 
sluizen slaagden Brugge en de Vlaamse 
graven erin het natuurlijke kustlandschap 
van slikken, schorren en geulen om te 
vormen tot een cultuurlandschap dat voldeed 
aan de economische noden van een 
grootstad. Het ingepolderde land moest de 
akker- en veeteelt dienen, terwijl de bedijkte 
Zwingeul overzeese handelaars toeliet om tot 
in de binnenstad te varen. Langs de oevers 
van de geul ontstonden kleinere 
nederzettingen zoals Monnikerede, Hoeke, 
Mude en Sluis. Deze aanlegplaatsen werden 
al snel geïntegreerd in de havenactiviteiten 
van Brugge en evolueerden van simpele 
vissersdorpjes naar voorhavens met 

stadsallures. De aaneenschakeling van 
waterwegen, dijken en aanleg- en 
losplaatsen resulteerde in een havengebied 
dat zich ver buiten de Brugse stadsmuren in 
noordoostelijke richting uitstrekte. Brugge 
hield echter de touwtjes van zijn 
havencomplex strak in handen door de 
voorhavens zowel op rechterlijk als 
economisch vlak rekenschap te laten 
afleggen. De getijdengeul werd zo de 
levensader van de voorhavens, met Brugge 
als het kloppend hart.

Ondanks deze technologische tour de 
force, was de verzanding van de getijdegeul 
onafwendbaar en verloor Brugge geleidelijk 
aan zijn vitale verbinding met de zee. 
Bovendien was de Brugse economie op het 
einde van de 15de eeuw over zijn hoogtepunt 
heen. Het havennetwerk stortte in en kleine 
voorhavens als Monnikerede en Hoeke 
bleken niet meer levensvatbaar zonder de 
economische impulsen van hun grote Brugse 
broer. De kanalen en havens verloren hun 
functie, werden verlaten en opgeslorpt door 
een ander, post-middeleeuws landschap. 
De Tachtigjarige Oorlog, overstromingen, 
opgeslibde geulen, rationele 
herinpolderingen en moderne kanalen en 
(snel)wegen maakten het middeleeuwse 
havenlandschap sindsdien onherkenbaar. 
Als men het rustige polderlandschap 
van vandaag bekijkt, kan men zich deze 
dynamische landschapsconversies amper 
voorstellen. Toch zijn vele elementen van 
deze turbulente geschiedenis nog aanwezig 
in het landschap, zij het soms verborgen 

onder enkele decimeters aarde.  
Het onderzoek naar de groei, evolutie en 
verval van de Brugse toegang tot de zee door 
de geschiedenis heen is de kern van het 
Zwindebat. 

Vier fases in het Zwindebat

Tot nu toe waren het vooral historici, 
geografen en bodemkundigen die de 
discussie rond de ontwikkeling van het 
middeleeuwse havennetwerk voerden.  
Ze baseerden zich daarvoor op geschreven 
bronnen, historisch kaartmateriaal en 
bodemkaarten. Sinds 1871 zijn de denkwijzen 
en methodes toegepast op het onderzoek in 
de Zwinregio drastisch gewijzigd. Bovendien 
heeft de beschikbaarheid van nieuwe data 
telkens grote impact gehad op de intensiteit 
en de resultaten van het onderzoek. 
Gebaseerd op deze parameters kunnen 
we vier trends of fases onderscheiden in 
het Zwindebat. Aan de hand van enkele 
voorbeelden leggen we vervolgens enkele 
pijnpunten en mogelijkheden van het 
onderzoek bloot. 

In de eerste fase (1871-1945) was het 
onderzoek gebaseerd op historische en 
geologische data. Aangezien informatie over 
de vroegste fases ontbrak, lag de focus 
initieel op de latere verzanding van de geul. 
Algemeen werd aangenomen dat een 
vroegmiddeleeuwse brede geul op 
natuurlijke wijze geleidelijk aan verzandde. 
In een tweede fase (1945-1978) was er meer 

   Middeleeuws Brugge als draaischijf in de internationale handel (a) en op het raakvlak tussen zandig Vlaanderen en de kustvlakte (c)  
(DHMV-I©AGIV).
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toenadering tussen onderzoekers van 
verschillende academische 
onderzoeksdomeinen. De naoorlogse 
opmaak van de Belgische bodemkaart bracht 
nieuwe inzichten inzake de bodemopbouw 
van de kustvlakte. Aanvankelijk werd de 
opeenvolging van transgressies en regressies 
(beter gekend als het Duinkerke-model) 
gezien als de motor van de geomorfologische 
processen, later werd het onregelmatig 
patroon van stormvloeden meer belang 
toebedeeld. Opmerkelijk in deze fase is ook 
de opkomst en inbreng van heemkundige 
kringen. Amateurs als René De Keyser gingen 
in discussie met academici als Adriaan 
Verhulst en brachten het debat in een 
stroomversnelling. Pas vanaf de derde fase 
van het debat (1978-2010) werd menselijk 
ingrijpen als een belangrijke factor erkend in 
de geomorfologie van het Zwinstreek. Het 
Duinkerke-model had afgedaan en van trans- 
en regressies was niet langer sprake. Nieuw 
bodemkundig en archeologisch onderzoek 
bracht een veel complexer model naar voren, 
dat echter maar moeilijk ingang vond bij het 
brede publiek. Vanaf 2010 zien we een 
intensifiëring van het onderzoek, zowel bij 
ons in de Belgische kustvlakte, als in het 
hele Noordzeegebied. 

Het Oud Zwin, voorganger  
van hét Zwin?

Het Oud Zwin is een waterloop 
die zich uitstrekte tussen het huidige 
Dampoortcomplex in Brugge en Schapenburg 
bij Westkapelle. Het eerste deel (tussen 
de Dampoort en Pereboom) werd in 
de 16de eeuw hergraven als een nieuw 
kanaal: de Verse Vaart. Vanaf Pereboom 
stroomt de waterweg nog steeds richting 
noordoosten, onder namen als ‘Zwinnevaart’ 
of ‘Eienbroekevaart’. De aanleg van 
nieuwe kanalen en overeenkomstige 
naamsveranderingen hebben reeds vanaf 
de start van het onderzoek verwarring 
gezaaid over de ouderdom, loop en functie 
van de waterloop. De eerste onderzoekers 
konden zich enkel baseren op historisch 
kaartmateriaal, zoals de kaart van het Brugse 
Vrije van Pieter Pourbus. Nadat de ligging 
van de waterloop gesitueerd was, ging de 
discussie al snel over de natuurlijke, dan 
wel antropogene aard van de watergang: 
was het een oude getijdengeul of een 
door mensenhanden gegraven kanaal? Of 
een combinatie van beiden? De komst van 
de bodemkaart bracht het debat in een 
stroomversnelling. De waterloop bleek 
verschillende landschappelijke eenheden te 
doorsnijden. Bodemkundigen bestempelden 
ze dan ook categoriek als volledig 
kunstmatig. Bovendien probeerde men nu 
ook uitspraken te doen over de ouderdom 
van het kanaal, door het te integreren in 
het Duinkerke-model. Men discussieerde 
over welke ingreep het eerst plaatsvond: 
de aanleg van een kanaal, of het opwerpen 
van afsluitdijken. Het debat nam een nieuwe 

   Schets van het zwingebied in de middeleeuwen met aanduiding van havens, waterwegen,  
en dijken vermeld in de tekst (JT) 

  Restanten van het Oud Zwin ter hoogte van Westkapelle (JT).
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wending toen men ging twijfelen aan het 
homogeen karakter van de waterloop.  
Tot dan toe was men er immers van uitgegaan 
dat de waterloop één en ondeelbaar was. 
Amateurhistoricus De Keyser stelde echter 
een gecompartimenteerd model voor, waarbij 
verschillende delen een verschillende 
ouderdom hadden. De loop van het Oud Zwin 
werd zo ook weer in vraag gesteld. In een 
eerste fase zou het kanaal een vergelijkbaar 
tracé als de Verse Vaart gehad hebben en 
uitmonden in een kleinschalige voorloper 
van de grotere 12de-eeuwse Zwingeul: het 
Budansflit. De vooraanstaande historicus 
Adriaan Verhulst verzette zich in eerste 
instantie fel tegen deze hypothese, maar 

integreerde ze later toch schoorvoetend 
in zijn eigen werk. Zonder veel concreet 
bewijs belandde het debat zo op de gulden 
middenweg. Het Oud Zwin wordt nu 
algemeen beschouwd als een menselijke 
aaneenschakeling van natuurlijke kreken.  
De eerste ingrepen zouden al tussen de  
9de en 11de eeuw gesitueerd kunnen worden, 
terwijl de meer zeewaartse stroken ten 
noordoosten van Oostkerke waarschijnlijk 
pas in een latere fase werden aangelegd.  
De exacte functie en initiële loop van het Oud 
Zwin blijven echter vraagtekens in het debat. 

  Op het digitaal hoogtemodel Vlaanderen DHMV-I is nog beter te zien dat het zuidelijke deel van het Oud Zwin samen lijkt te lopen met een 
oude geul, terwijl het noordelijke deel verschillende landschapselementen doorsnijdt. (©AGIV).

De Krinkeldijk. De kip of het ei? 

De Krinkeldijk behoorde samen met de 
Romboutswervedijk tot de linkerbuitendijk 
van de Zwingeul die van Damme tot Hoeke 
liep. Door de aanleg van eerst de Verse Vaart 
en later de Damse Vaart, het Schipdonk-
kanaal en het Leopoldkanaal, is het dijktracé 
ter hoogte van Oostkerke onderbroken. 
Vooral gebaseerd op de kaart van Pieter 
Pourbus, werden Krinkel- en Rombouts-
wervedijk gezien als inherent deel van een 
lange dijkengordel die de hele 
noordoosthoek van Brugge moest 
beschermen tegen de zee, dikwijls 
beschreven als ‘de Evendijk’. Opnieuw waren 

  Schuine luchtfoto van de Krinkeldijk ter hoogte van de verdwenen havenstad Monnikerede (© Wim De Clercq).
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het de bodemkundige data van de jaren 1950 
die de discussie op gang brachten. Ook het 
hele dijkensysteem dwong men in het 
keurslijf van trans- en regressies. De aanleg 
van de dijkengordel werd derhalve gezien als 
een reactie op één van de transgressies of 
overstromingen. Waar bodemkundigen nog 
steeds van één aaneensluitende dijk 
spraken, zagen historici het eerder als een 
aaneensluiting van kleinere dijkfragmenten. 
Het was alweer amateurhistoricus De Keyser 
die de hypotheses van de academici in vraag 
stelde en de aanleg van de dijk vóór de 
12deeeuwse doorbraak van het Zwin 
situeerde. Eens het Duinkerkemodel van 
tafel was geveegd, belandde ook dit debat 
op de gulden middenweg. Onderzoek in 
vergelijkbare landschappen had immers 
aangetoond dat kleine lokale dijkjes zich in 
eerste instantie verenigden tot één continue 
defensieve dijk, evenwijdig met de kustlijn. 
Pas in een tweede fase gingen dijken de 
getijdengeulen flankeren, met als gevolg dat 
deze min of meer loodrecht op de kustlijn 
staan. Dergelijk model is volgens Brugs 
stadsarcheoloog Bieke Hillewaert ook op de 
Krinkeldijk toepasbaar. Of die dijk dan langs 
de Zwingeul of zijn mogelijke voorganger het 
Budansflit werd aangelegd, is nog steeds 
een onopgelost vraagstuk. 

Monnikerede, een verdwenen 
voorhaven

De verdwenen havenstad Monnikerede is 
één van die plaatsen waar bovenstaande 
problematieken geografisch samenkomen. 
Deze voorhaven van Brugge ontstond immers 
in de eerste helft van de 13de eeuw langs de 
Krinkeldijk, op de linkeroever van de 
Zwingeul. Als we De Keyser mogen geloven, 
moet de vroegste variant van het Oud Zwin 
nabij Monnikerede uitgemond hebben in de 
voorloper van de Zwingeul, het Budansflit. 
Het is niet ondenkbaar dat het stadje zijn 
oorsprong kent in een klein vissersgehucht 
aan dit snijpunt van water- en landwegen. De 
eerste vermeldingen van Monnikerede 
vinden we pas in Engelse teksten uit het 
begin van de 13de eeuw. Handelaars als 
Lambekus de Munekerede en Johannes de 
Munckerod drijven met hun kogges handel in 
Engelse en Franse wateren. De schepen van 
Monnikerede werden daarnaast gebruikt 
voor zowel visvangst als krijgstochten. Rond 
het midden van de 13de eeuw kreeg 
Monnikerede stadsrechten toebedeeld van 
de Vlaamse Graaf. Op handelsvlak gaf 
Brugge het stadje het stapelrecht op 
gedroogde vis. Het economisch en 
demografisch hoogtepunt van Monnikerede 
kunnen we vooral in de 14de en begin van de 
15de eeuw situeren. In die periode 
ontwikkelde het zich van een 
vissersnederzetting tot een miniatuurstadje 
dat meespeelde in de internationale handel. 
In de loop van de 15de eeuw kreeg 
Monnikerede sterk te lijden onder de 
verminderde Brugse handelsactiviteiten, de 

  Met de aanleg van de Damse Vaart werd het centrum van Monnikerede doorgraven.  
Foto genomen door Bieke Hillewaert bij onderhoudswerken in de jaren 1980 van de vorige 
eeuw. (©Bieke Hillewaert).

   Kaart van het verlaten Monnikerede uit 1695 geprojecteerd op een recente luchtfoto 
(©Rijksarchief Brugge Inventaris 113, nr. 997). Te zien is hoe de Damse Vaart recht door 
het stadscentrum werd getrokken.
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verhoogde belastingdruk van de Bourgon-
dische hertogen en de toenemende 
verzanding van het Zwin. Om de bevaar-
baarheid tussen de stad en de Noordzee te 
herstellen, groef Brugge in de loop van de 
16de eeuw de Verse Vaart. Hoewel het kanaal 
ter hoogte van Monnikerede buitendijks ten 
oosten van de Krinkelijk liep, bestaat de kans 
dat het een deel van de latere bewoning en/
of haveninfrastructuur heeft weggegraven. 
Nog meer oostelijk moet zich dan de restgeul 
van het ‘zoute’ Zwin bevonden hebben. 

Handelsverkeer via het Zwin was nu 
voorgoed onmogelijk geworden. In 1594 viel 
het doek over de stad Monnikerede en droeg 
men het bestuur over aan Damme.  
Het langzame verval van de daaropvolgende 
tweehonderd jaar geraakte in een 
stroomversnelling met de aanleg van de 
Damse Vaart. De projectie van de kaart uit 
1695 toont hoe het kanaal recht door het 
stadscentrum werd getrokken en 
Monnikerede zo finaal in de vergetelheid 
dompelde (zie illustratie). 

Status quo ?

De literatuurstudie naar het onderzoek 
in de Zwinstreek heeft er ons toe gebracht 
vier trends of faseringen af te bakenen. Case 
studies, zoals het Oud Zwin, de Krinkeldijk of 
de verdwenen havenstad Monnikerede tonen 
aan dat het onderzoek in de Zwinstreek 
stilaan gedateerd is. Het debat is gestrand 
in de herinterpretatie van dezelfde beperkte 
set aan historische teksten, kaartmateriaal 
en bodemkundige data. Bovendien 
is een groot deel van het onderzoek 
gevoerd binnen en opgehangen aan het 
toenmalige Duinkerke-transgressiemodel. 
Het model fungeerde als een raamwerk 
dat historische en bodemkundige data 
met elkaar verweefde. Geologen hebben 
ondertussen de geomorfologische 
component van het raamwerk neergehaald. 
De geschiedschrijving van individuele 
landschappelijke elementen, zoals dijken 
of waterlopen, is echter nog te veel ingebed 
in het Duinkerke-model en dringend aan 
herziening toe. Uit de analyse van het 
debat is duidelijk gebleken dat enkel het 
aanbrengen van nieuwe data en technieken 
de discussie weer op gang kan brengen en in 
kenniswinst kan resulteren. 

The way to go! 

Sinds 2013 hebben de vakgroepen 
archeologie, geschiedenis en bodembeheer 
van de Universiteit Gent de handen in 
mekaar geslagen om het onderzoek naar de 
Zwinstreek (op)nieuw leven in te blazen.  
De bovenstaande analyse is dan ook 
gebaseerd op de uitgebreide literatuurstudie, 
uitgevoerd bij de aanvang van het project. 
Om nieuwe data aan te leveren in het debat 

  De Kaart van het Brugse Vrije (1571) geeft een accuraat beeld van het 16de eeuws landschap 
ten noordoosten van Brugge, net voor de Tachtigjarige oorlog. Origineel van Pieter Pourbus, 
maar hier gekopieerd door Claeissens (©Lukasweb).

Schuine luchtfoto’s 
(© Universiteit Gent)

Historische luchtfoto’s 
(© NGI, Brussel)

Digitaal hoogtemodel  
Vlaanderen (DHMV-I) 
(©AGIF)

Wateringen 
(© Tim Soens))

Pieter Pourbus 
’kaart van het Brugse Vrije 
(© Lukasweb))

  Integratie van de verschillende ruimtelijke datalagen in een geografisch informatiesysteem (GIS) werpt een nieuw licht op het debat (JT).
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  Innovatief onderzoek binnen het onderzoeksproject ‘Middeleeuws Brugge en zijn voorhavens, een landschapsarcheologische bijdrage  
tot het Zwindebat’ (©Jan Trachet).

wordt vooral gekeken naar interdisciplinaire 
onderzoekstechnieken. 

Landschapsarcheologisch onderzoek 
heeft de pakweg laatste tien jaar 
aangetoond dat zogenaamde non-
invasieve prospectietechnieken – dit 
zijn technieken waarbij men niet graaft 
– voor zo’n kenniswinst kunnen zorgen. 
Hoewel ze al lange tijd beschikbaar zijn, 
is er in het Zwindebat bijvoorbeeld nog 
maar amper gebruik gemaakt van de 
traditionele remote sensing technieken, 
zoals de analyse van schuine, loodrechte 
en historische luchtfoto’s. Ook het Digitaal 
Hoogtemodel Vlaanderen werpt een nieuwe 
blik op de relatie tussen verschillende 
landschapselementen, maar is vooralsnog 
nauwelijks geïntegreerd in het debat.  
De toegevoegde waarde van dergelijke 
data is vooral op macroschaal te zoeken, 
gezien ze meer informatie verschaffen over 
de geomorfologie van de regio. Op niveau 
van de site of het landschapselement zijn 
er recent een hele batterij aan nieuwe 
onderzoekstechnieken ontwikkeld. Via 
geofysisch onderzoek kan men bijvoorbeeld 
de magnetische reactie en geleidbaarheid 
van de bodem gaan meten. Kleine drones 
of UAV’s, enkel bewapend met een camera, 
kunnen dan weer zeer gedetailleerde 
luchtfoto’s en terreinmodellen aanleveren. 
Maar ook traditionele archeologische 
veldprospectie kan worden gemoderniseerd 
door het gebruik van een differentiële GPS 
voor het opmeten van individuele artefacten. 
Het gebruik van GIS tot slot heeft er voor 
gezorgd dat al deze datalagen nu in één 
geografische database samen onderzocht 

kunnen worden. Zelfs historische bronnen, 
zoals de ommelopers (‘middeleeuwse’ 
kadasterplannen waarin de topografie van 
percelen nauwkeurig werd beschreven), 
kunnen nu van een tekst naar kaart worden 
omgezet. 

De integratie en confrontatie van 
traditionele bronnen en technieken met 
innovatief interdisciplinair onderzoek 
levert de vereiste nieuwe datasets voor 
het onderzoek naar een van Europa’s 
belangrijkste, maar minst gekende, 
middeleeuwse havennetwerken. Meer 
specifiek proberen we zo een beter zicht 
te krijgen op de geomorfologie van de 
oostelijke kustvlakte. Verder willen we ook 
de vroeg-middeleeuwse commerciële groei 
van de regio beter helpen duiden. Bovendien 
laat de unieke combinatie van technieken 
toe om de exacte locatie, topografie en 
bewaringstoestand van de verdwenen 
Zwinhavens te detecteren. Tot slot kan 
dergelijk onderzoek ook een basis vormen 
voor gebruik in erfgoed- en natuurbeheer 
of ruimtelijke planning. Zoals de huidige 
ingrepen in het resterende natuurgebied 
aantonen, is het Zwin nog steeds in 
verandering.

Pieter Pourbus 
’kaart van het Brugse Vrije 
(© Lukasweb))
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Een zwembeurt bij rustige zee is een 
deugd. Maar als het wat harder waait kan 
zwemmen een hachelijke onderneming 
worden. Als we dan proberen te blijven 
dobberen, worden we heen en weer geschud 
zoals in een wasmachine. We gaan op en 
neer en drijven af naar een onbekende 
bestemming. Daarenboven vragen we ons 
wel eens af waarom de zee nu eens helblauw, 
dan weer groengrijs tot bruin kleurt.  
Wat is hier aan de hand? In elk van die 
gevallen speelt stroming een rol. De 
getijstromingen, maar ook de stromingen 
aan het strand door wind en golven en het 
effect van de stromingen op bijvoorbeeld 
de verspreiding van olievlekken of bij het 
binnenvaren van de haven van Zeebrugge, 
komen in onderstaande bijdrage aan bod. 
De grotere oceaanstromingen, die de 
wereldzeeën omvatten, vallen evenwel buiten 
het bestek van dit artikel.

Stromingen maken pootje  
baden aan onze kust niet altijd 
vanzelfsprekend

Getijstroming, een steeds weerkerend 
gegeven

De best gekende stroming is de 
getijstroming. Ten gevolge van eb en vloed 
staat het water voor onze kust immers 
nooit echt stil. Bij opkomend tij (= vloed, 
startend 2-3 uur voor hoogwater) stroomt 
het noordoostwaarts (richting Nederland) 
aan een snelheid van wel 1-1,5 meter per 
seconde, mee met de tijgolf. Bij afgaand tij 
(= eb, start een 3-tal uur voor laagwater) 
is er een omgekeerde beweging (richting 
Frankrijk). Tussenin nemen de stromingen 
af en keren ze om, wat men aanduidt met de 
term ‘kentering’. Op dat moment is er even 
geen stroming en gewaagt men van  

‘stil water’. Dat de stroming volgens 
een steeds terugkerend proces van 
richting verandert is erg belangrijk voor 
zeereddingsdiensten, omdat het mee bepaalt 
naar waar drenkelingen afdrijven. Omdat de 
stroming bij vloed net iets sterker is dan die 
bij eb, is er netto doorgaans een verplaatsing 
van kustwater naar het noordoosten. 

Doordat het water nabij het strand minder 
diep is dan op volle zee en de watermassa  
op deze plaats gemakkelijker door de 
zeebodem wordt afgeremd, stroomt het 
water hier minder snel. Hierbij kan gedacht 
worden aan snelheden tussen 0,5 en 1 meter 
per seconde. Daarenboven staat de stroming 
nabij het strand volledig evenwijdig met de 
kustlijn. Op volle zee verloopt de 
stroomrichting rond kentering bijna 
loodrecht op de kust.

    Surfers kennen als geen ander de kracht en eigenschappen van golven en stromingen. Hier Oostendenaar en wereldkampioen kitesurfen 
Christophe Tack in actie (Philip Tack).
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Stokes drift, een andere stroming  
die we beter kennen dan we vermoeden

Maar naast getijstroming zijn er nog 
andere stromingen aan onze kust voelbaar 
en al dan niet zichtbaar. De wind blaast over 
het zeeoppervlak op een eerder chaotische 
manier.  Door de schokjes in de 
windsnelheid, ontstaan er rimpelingen  
op het water. De wind duwt dan verder op  
deze rimpels, waardoor deze groeien.  
Hoe harder en langer de wind blaast, hoe 
meer energie erin gepompt wordt en hoe 
groter deze golven worden. Deze op en neer 
gaande beweging verplaatst zich in de 
richting van de wind. Het blijven evenwel 
grotendeels rimpelingen (energie), zoals  
een jojo die op en neer gaat maar uiteindelijk 
ter plaatse blijft.  De energie beweegt in de 
richting van de golven, maar de waterdeeltjes 
bewegen enkel in nagenoeg gesloten 
ellipsen (zie figuur). Hoe dichter bij de 
bodem, hoe kleiner deze ellipsen worden.  
En hoe groter de golven, hoe groter de 
ellipsen. In zeer diep water zijn de ellipsen 
vrijwel cirkelvormig; hoe ondieper het water, 
hoe platter ze worden. De ellipsen zijn echter 
niet helemaal gesloten. Per golf gaat een 
waterdeeltje een heel klein beetje vooruit, 
nauwelijks zichtbaar. Hierdoor ontstaat een 
kleine stroming die de Stokes drift genoemd 
wordt. Deze stroming situeert zich vooral 
tussen de top en het dal van de golf en 
kennen we van het soort Echternach 
processie (“vooruit en achteruit, maar toch 
netto geleidelijk vooruitgaand”) die je lijkt 
door te maken wanneer je in de golven drijft. 
Bij golven van 2 meter hoog kunnen we 
denken aan een snelheid van 10 centimeter 
per seconde, terwijl de golftoppen zich aan 
een snelheid van wel 10 meter per seconde 
voortbewegen. Deze golven bewegen zich, 
afhankelijk van hun richting, naar het strand. 
Daar kunnen ze schuin of loodrecht invallend 
toekomen. Als pootjebader voel je, bij elke 
golf die langskomt, dit duwtje in de  
richting van het strand. 

Op het strand breekt de golf ook nog eens 
en stuwt nog meer water aan grote snelheid 

over het zand. Bij hoge golven kan deze 
“swash” (“to swash” betekent “donderen, 
spetteren”) erg sterk zijn. Het is deze swash 
die kinderen of golfsurfers gebruiken om met 
hun plank aan hoge snelheden richting het 
strand te worden geduwd. Deze stromingen 
stuwen alle drijvende voorwerpen (hout, 
schoenen, schelpen,…) richting de kust waar 
ze eventueel in het vloedmerk nabij de 
hoogwaterlijn belanden. Immers, een golf 
duwt deze voorwerpen zo ver mogelijk op het 
strand en heeft nadien de kracht niet meer 
om het voorwerp, dat zich in het zand heeft 
vastgezet, terug mee te nemen. 

Onderstroming en muistromen:  
een niet te onderschatten gevaar!

Maar als al dat water naar het strand 
loopt, waar blijft het dan? Wel, het keert 
terug naar zee, waardoor er nieuwe 
stromingen ontstaan. Deze terugstroming 
wordt ook wel onderstroming genoemd. 
De Stokes drift en swash zijn het sterkst nabij 
het zeeoppervlak, maar de onderstroming is 
juist groter richting zeebodem, vandaar de 
naam. Deze stroming kan je goed voelen als 
je niet te ver van de waterlijn staat. Enkele 
seconden nadat een grote golf is gepasseerd 
voel je al het water razendsnel tussen je 
voeten wegtrekken, waarbij veel zand wordt 
meegenomen. Soms dreig je zelfs om te 
vallen. 

Water volgt steeds de weg van de minste 
weerstand. Waar het strand plaatselijk wat 
lager is of langs strandhoofden bijvoorbeeld, 
zal veel water zeewaarts terugvloeien 
en de stroming lokaal aansterken. Deze 
stroming wordt muistroom genoemd en 
kan erg gevaarlijk zijn voor zwemmers. Op 
nogal wat plaatsen in de wereld vormen 
deze stromingen een probleem. Zwemmers 
worden met de stroming naar dieper water 
gevoerd en raken in paniek. Ze trachten dan 
tegen deze stroming in te zwemmen, geraken 
uitgeput en verdrinken. Op deze plaatsen is 
het belangrijk het voorkomen van dit soort 
stromingen te voorspellen (in functie van het 
weer) en tijdig aan te kondigen. Tevens is het 
noodzakelijk kusttoeristen te adviseren hoe 
met deze stromingen om te gaan. Vaak is het 
aan te raden zich eerst te laten meedrijven 
tot in dieper water en dan op een andere 

   Een waterdruppel in een golf doorloopt een elliptische beweging en gaat per passerende  
golf een heel klein beetje vooruit. Dit is de zogenaamde Stokes drift. De pijl toont de richting van 
de golven en de netto beweging van de druppel, de blauwe lijn geeft de volledige beweging 
van één waterdruppel in de golf weer (naar: www.snipview.com/).

Richting golfbeweging
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plaats terug naar de kust te zwemmen.  
Aan onze kust is het vooral langs 
strandhoofden gevaarlijk zwemmen. Meer 
over de effecten van deze stroming kan 
gevonden worden in Grote Rede 16 (2006). 

Parallelstroming of “zopers” doen  
je afdrijven

Als de golven schuin op het strand 
toekomen en ze breken, ontstaat er ook 
een stroming evenwijdig aan de kust 
(langstransport). Deze parallelstroming kan 
bij storm snelheden halen van 1 tot 2 meter 
per seconde, vergelijkbaar met een snel 
stromende rivier, en (zeer plaatselijk) zelfs 
sterker worden dan de getijstroom.  
Bij kalmer weer is de stroming kleiner, maar 
wel waarneembaar. Als je rustig in het water 
ligt te dobberen en je komt terug naar het 
strand, dan merk je dat je achtergelaten 
handdoek een eindje verderop ligt. Je bent 
met andere woorden afgedreven. Deze 
stroming is, zeker als ze in dezelfde richting 
als de getijstroming staat, ook belangrijk 
voor de redders: ze dienen zwemmers er 
constant attent op te maken dat ze richting 
de strandhoofden afdrijven! Deze stroming 
wordt in de volksmond ook wel “zoper” 
genoemd.  

Verraderlijke stromingen door de wind

Naast het getij, de Stokes drift en het 
breken van golven bij aankomst op het 
strand, kan ook de wind rechtstreeks 
stromingen teweeg brengen. De wind 
veroorzaakt immers niet enkel golven, maar 
ook stromingen dicht bij het oppervlak.  
De wind duwt de waterdeeltjes aan het 
zeeoppervlak vooruit waardoor een 
oppervlaktestroming ontstaat. Deze heeft 
een  invloed op niets vermoedende 
zwemmers en op drijvende voorwerpen. 
Dikwijls staat de wind in dezelfde richting als 
de golven (en dus ook ongeveer in de richting 
van de langsstroming) wat het effect op 
drijvende voorwerpen nog eens versterkt.  
Dit merk je vooral als je je strandbal moet 
gaan terughalen. 

Verraderlijk wordt het ook wanneer de 
wind zeewaarts blaast. De golven die je 
dan op het strand ziet, zijn “oude” golven 
die enige tijd geleden opgewekt zijn, maar 
het strand nog niet bereikt hadden. Ook 
al lijken de golven niet zo hoog, toch kan 
het gevaarlijke situaties opleveren voor 
zwemmers. Deze schrikken als ze terug uit 
het water moeten komen, omdat de stroming 
aan het oppervlak hen dan naar de diepere 
zee drijft. Daarom ook is het, voor redders 

en al wie wil gaan zwemmen of surfen op 
zee, belangrijk steeds de voorspellingen van 
de golfhoogtes en waterstanden op www.
kustweerbericht.be te consulteren. Het 
Oceanografisch Meteorologisch Station OMS 
levert deze informatie o.a. gebruik makend 
van de voorspellingen die beschreven 
worden in het deel ’Olie op zee, het geval van 
de Flinterstar’ (zie verder). 

En wat is de invloed   
van stromingen op strand- en  
zeezand ?

Als de golven in ondiep water komen, 
bewegen ook de waterdeeltjes vlak bij de 
bodem sterk. Alles wat op de zeebodem ligt 
wordt omgewoeld en opgewarreld.  
De hele fijne en lichte deeltjes (slib) bewegen 
tot aan het oppervlak en kleuren de zee 
bruin. Bij stormen zal ook de onderstroming 
veel zand van het strand naar dieper water 
voeren waarna het langstransport dit zand 
verder langs de kust meevoert. Bij kalmer 
weer beweegt het zand ook, zij het volgens 
veel ingewikkelder processen. Er zijn dicht 
bij de bodem namelijk nog andere, kleine 
stromingen, onder andere doordat de 
golven niet altijd symmetrisch zijn. Het netto 

  Iedereen kent wel het gevoel: je staat in de branding en enkele seconden  
nadat een grote golf is gepasseerd, voel je het water (en veel zand) razendsnel 
tussen je voeten wegtrekken. Soms is de kracht van deze onderstroming zo groot 
dat je dreigt om te vallen (VLIZ/Delva)
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effect van al deze stromingen is afhankelijk 
van heel veel parameters en moeilijk te 
voorspellen. Aan onze kusten is er veel 
beweging in het water en ook is er heel wat 
aanvoer van heel fijn materiaal via de grote 
rivieren. Daarom kleurt het water bij ons 
veel minder helblauw dan bijvoorbeeld in de 
Middellandse zee.

Waar het voorspellen van  
stromingen belangrijk wordt:  
twee praktijkvoorbeelden

Olie op zee, het geval van de Flinterstar

De Operationele Directie Natuur van het 
Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen (OD Natuur – KBIN) 
ontwikkelt al sinds 1976 een aantal 
stromingsmodellen voor de Noordzee en het 
Kanaal (zie kader p. 16). Zeer recent hebben 
die hun nut nog maar eens bewezen. 
Dinsdagochtend 6 oktober 2015, rond 4u10, 
kwamen de gastanker Al Oraiq en het 
vrachtschip Flinterstar in aanvaring vóór de 
Belgische Kust. Sinds die dag werkte de OD 
Natuur ononderbroken om de situatie op zee 
zo goed mogelijk in te schatten. Het 
observatievliegtuig van het KBIN vloog 
verschillende keren per dag uit en dagelijks 
waren er meerdere nieuwe voorspellingen 
over de olie die uit de brandstoftanks lekte. 
Deze informatie bleek, als continue 
‘beeldvorming’ van de situatie en mogelijke 
impact, cruciaal voor het sturen van de 
interventies op het terrein en ter 
ondersteuning van het algemeen 
crisisbeheer van het incident. Ook de 
buurlanden maakten gretig gebruik van deze 

vluchtrapporten en modelsimulaties.  
De situatie op zee was overigens ernstig, 
maar niet dramatisch. De Kustwacht-partners 
werkten nauwgezet samen om de impact op 
het milieu tot een minimum te herleiden, de 
brandstoftanks aan boord zo goed en zo snel 
mogelijk leeggepompt te krijgen en de olie 
die uit de brandstoftanks van het wrak lekte, 
zo veel mogelijk aan de bron op te ruimen. 
Helaas kon niet voorkomen worden dat op 
enkele plaatsen toch olieresten aanspoelden. 
De stromingsmodellen waarschuwden de 
verschillende gemeenten zodat de 
opruimdiensten snel hun werk konden doen. 

Na het ongeval kwamen enkele luiken van 
het vrachtschip Flinterstar los. Het 
stromingsmodel OSERIT bleek nuttig ter 
ondersteuning van zoekacties naar deze op 
zee wegdrijvende luiken. Intussen is het 
Algemeen Nood- en Interventieplan van de 
Noordzee opgeheven. Ook in deze 
nazorgfase blijven dagelijkse voorspellingen 
over de evolutie van een mogelijke 
olievervuiling nuttig. Indien nu om één of 
andere reden, bijvoorbeeld bij het 
verschuiven van lading in het wrak of later 
tijdens de bergingswerken, nog zekere 
olieresten zouden vrijkomen, kan deze 
dagelijkse modelsimulatie weergeven waar 
eventuele impact te verwachten valt. 

Opgelet bij het binnenvaren van de haven 
van Zeebrugge

De sterke stromingen vóór de haven van 
Zeebrugge, dwars op de vaarrichting van 
schepen die binnen- of buitenvaren, zijn een 
belangrijk aandachtspunt. De voorhaven 
van Zeebrugge is vorige eeuw gebouwd. In 
een eerste fase (1899-1903) vormden twee 
tot 1 km zeewaarts strekkende dammen de 
contouren van de haven. In 1903 werd een 
toegangsgeul gegraven door een zandbank 
(de “Pas van het Zand”), waarna regelmatige 
wijzigingen volgden om de toegangsgeul 
te verdiepen en te verbreden. In een 
tweede fase (1980-1985) bouwde men twee 
havendammen van elk ongeveer 4 kilometer 
lang, waarbij het verste punt  3 kilometer 
uitsteekt ten opzichte van de kustlijn.  
Deze bouwwerken, de directe toegang vanuit 
zee (zonder sluizen) en de grote waterdiepte 
maken de Zeebrugse voorhaven bijzonder 

geschikt voor het snelle roll-on/roll-off- en 
containerverkeer. Ook schepen met vloeibaar 
aardgas leggen hier aan. 

Maar de stromingen op zee zorgen dus 
tot op vandaag voor een beperking van de 

  Deze figuur toont enkele van de stromingen en het transport van zanddeeltjes zoals aan  
onze kust voorkomend. In dit geval komen de golven schuin toe op het strand en veroorzaken ze 
een langsstroming (paarse pijl) die zand transporteert evenwijdig met de kustlijn.  
Tevens is te zien hoe de golven op het strand oplopen (“swash”) en een terugstroming veroor-
zaken. Omdat de golven schuin het strand oplopen zullen ze dus ook sedimentdeeltjes langs de 
kust doen bewegen (gele pijlen)(naar: www.thecoastalproject.org/).

Lan
gst

ran
spo

rt =
 be

weg
ing

 za
nd

 

do
or 

sw
ash Verplaatsing van zand  

op het strand

Golven die het strand  
over een hoek naderen,  
worden in een meer loodrechte  
richting afgebogen

Traject gevolgd door 
waterdeeltjes

Langsstroming in ondiep 
water evenwijdig met 

de kustlijn 

GroteRede 42_v2.indd   15 27/01/16   09:22



Het hydrodynamisch model, ontwikkeld door OD Natuur - KBIN, beschrijft de waterstanden (getijden) en de stromingen in drie dimensies.  
Hiervoor houdt het model rekening met de invloed van de maan op de bewegingen van het water en ook met de wind en de luchtdruk.  
De modellen voorspellen twee keer per dag een waaier aan fysieke parameters: stromingen, waterhoogte, temperatuur, golfhoogte, 
windsnelheid…. Momenteel gebeuren de voorspellingen voor een periode van vijf dagen, wat samenvalt met de beschikbaarheid van de 
weersvoorspellingen. De voorspellingen kunnen door een breed publiek online geraadpleegd worden. Maar ze zijn ook van cruciaal belang 
voor een aantal gespecialiseerde toepassingen voor de bescherming van de burgers, de veiligheid op zee, voor onderzoek en/of economische 
activiteiten. 

Immers, twee van de drukst bevaren routes ter wereld doorkruisen het Belgische deel van de Noordzee. Onze kustwateren kennen dus een 
verhoogd risico voor aanvaringen, ladingverlies en voor al dan niet opzettelijke lozingen van olie- en andere schadelijke of mogelijk gevaarlijke 
stoffen. Ter ondersteuning van de Belgische Kustwacht werkte het Centrum voor Mariene Voorspellingen (OD Natuur – KBIN) een model uit, 
OSERIT genaamd, dat het traject van voorwerpen of vervuilende stoffen die op het zeeoppervlak drijven, kan voorspellen. Dankzij de speciaal voor 
OSERIT ontwikkelde website kunnen de operatoren van de OD Natuur of de Belgische Kustwacht het model op eender welk moment activeren en 
beschikken ze zo over de best mogelijke informatie voor de evaluatie van een incident op zee. In geval van een lozing van koolwaterstoffen (“olie”) 
kan het model helpen om in te schatten of de olie zal aanspoelen, hoe de vervuiling zich zal verplaatsen op zee, of er dreiging is voor  
de buurlanden, hoelang de blootstellingsduur is van een bepaald gebied of habitat aan een vervuilde waterkolom of om een vlek precies te 
lokaliseren tijdens bestrijdingsacties.

Het gedrag van koolwaterstoffen op zee is overigens zeer complex. Wanneer olie op het zeeoppervlak terechtkomt — vrijwillig of per ongeluk — 
blijft het eerst drijven en verspreidt het zich door het effect van zijn eigen gewicht en door de kracht van wind en stroming.  
Met het verstrijken van de tijd zullen de lichtere bestanddelen van de olie verdampen en zullen andere componenten oplossen in het water. De 
golven zorgen ervoor dat zeer kleine druppeltjes olie zich verplaatsen in de waterkolom. Soms zullen deze druppels een emulsie van water en olie 
vormen die op het oppervlak blijft. Bij hele dichte en stroperige olie, zoals zware stookolie, kan de olie in de vorm van grote druppels, vlekken 
of lagen, onder het wateroppervlak zinken en zich daar verder verspreiden. De snelheid waarmee dit alles gebeurt hangt sterk af van de soort 
olie, de windkracht, de getijdenstroming, de hoogte van de golven en de temperatuur. Al deze gegevens worden in het olieverspreidingsmodel 
OSERIT ingebracht om een zo goed mogelijk resultaat te verkrijgen. Huidige modellen voor onze kust: www.mumm.ac.be/NL/Models/Operational/
forecasts.php. Binnenkort: http://odnature.naturalsciences.be/home/
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Stromingsmodel ten dienste van Kustwacht, veiligheid en milieubescherming

  Beeld vanuit het vliegtuig van het KBIN van de olie gelekt uit het gestrande vaartuig Flinterstar na de aanvaring met een gastanker op 6 okto-
ber 2015. Dit soort informatie wordt gebruikt in het model om te voorspellen hoe de olievlek zal evolueren. Op p. 17 onderaan een simulatie 
van de olievlek op 21 oktober 2015, waarbij voorspeld wordt dat olie zou kunnen aanspoelen ter hoogte van Blankenberge en Zeebrugge  
(OD Natuur-KBIN).
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toegankelijkheid. Enerzijds is er het getij 
dat een drijvende kracht is in de Noordzee. 
Omdat de getijslag (het verschil tussen hoog 
en laag water; te Zeebrugge bedraagt die 
gemiddeld 4,30 meter) groot is, zijn hier 
sterke stromingen. Anderzijds versterken 
de in zee uitstekende strekdammen de 
plaatselijke stromingen. Dit is duidelijk 
zichtbaar in het numeriek stromingsmodel 
dat het Waterbouwkundig Laboratorium te 
Antwerpen heeft ontwikkeld om de stroming 
in en rond de haven te onderzoeken (zie 
figuur). De stroming in zee moet “rond” 
de haven lopen, die een hindernis vormt. 
Dit leidt tot contractie (samentrekken) van 
de stroomlijnen en een verhoging van de 
stroomsnelheid vóór de haveningang.  
Deze stromingen staan dwars op de 
vaarrichting van de schepen die de haven 
in- en uitvaren, waardoor het moeilijker is om 
richting te houden. Om veiligheidsredenen 
wordt daarom een “vaarvenster” ingesteld. 
Dit is een bepaald gedeelte van de getijcyclus 
met voldoende waterdiepte en waarbij de 
stromingen voor de haveningang voldoende 
laag zijn om een veilig scheepsmanoeuvre 
toe te laten. Zo kunnen de grootste schepen 
met een diepgang van 15,5 à 16,0 meter 
tijdens springtij de Zeebrugse voorhaven 
gedurende slechts 4 à 6 uur per etmaal 
bereiken (verspreid over meerdere 
ogenblikken per dag). 

Op het Waterbouwkundig Laboratorium 
loopt er momenteel een onderzoek om 
de stroompatronen rond de haveningang 
beter te begrijpen, en mogelijk positief 
te beïnvloeden door ingrepen in de 
infrastructuur. Deze kennis kan worden 
aangewend om ontwerpen voor een 
eventuele uitbouw van de haven van 
Zeebrugge af te toetsen naar veiligheid 
en toegankelijkheid voor scheepvaart. 
Naast hoger vernoemd numeriek model 
(computermodel) is er in Borgerhout 
ook een groot (2000 m2) schaalmodel 
gebouwd van de haven en de kustzone (zie 
foto). In dit model wordt door middel van 
pompen de getijstroming gesimuleerd. 
De zo modelmatig berekende stromingen 
worden ook in een scheepssimulator van 
het WL gestoken. Dit laat de loodsen toe om 
scheepsmanoeuvres bij het in- en uitvaren 
van de haven in realistische omstandigheden 
te oefenen.

  Het numeriek stromingsmodel van het Waterbouwkundig Laboratorium, gemaakt op basis 
van metingen, toont de zeer sterke stromingen voor de haven van Zeebrugge (pijlen geven de 
stroomrichting aan, de grootte en de kleur van de pijlen de stroomsnelheid). Met een fysisch 
schaalmodel  (55 meter bij 35 meter) van de haven van Zeebrugge in het Waterbouwkundig 
Laboratorium te Borgerhout (foto bovenaan p. 17) kunnen allerlei scenario’s toekomstgericht 
worden uitgetest (Waterbouwkundig Laboratorium).
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HET VERDRIET 
VAN DE
STRANDJUTTER

Cis 
De Strandjutter 

Hij kent het strand als geen ander.  
Strandjutten is zijn passie en passie is er 
om gedeeld te worden met anderen.
Klaar om je te laten inwijden in de  
mysteries van de meest gekke  
strandvondsten?

FK

FK

Winter. Slecht weer, winterse stormen.  
Het hart van de strandjutter gaat sneller 
kloppen. Wat zal de zee prijsgeven, wat zou 
er te vinden zijn op het strand?  
De verwachting, de belofte aan exotische 
spullen en zeewezens uit verre streken 
maakt hem onrustig. Maar dan moet het 
weer meewillen en de wind uit de goede 
hoek waaien. Noordelijke winden, die zijn 
het beste, dan spoelen drijvende voorwerpen 
aan, misschien afkomstig van afgelegen 
zeeën, de golf van Biskaje, of verder nog, de 
Atlantische Oceaan, de Azoren, de Caraïben 
zelfs.

 
Vol verwachting… 

Via de nieuwe media – de strandjutter 
gaat mee met zijn tijd – had ik berichten 
gelezen van allerlei exotische vondsten 

op de Engelse kanaalkusten de voorbije 
weken. Daar waren talrijke voorwerpen 
aangespoeld volledig begroeid met 
eendenmossels, een bewijs dat ze lang in zee 
gelegen hadden. Daartussen zaten allerlei 
zeldzame gediertes. Alles wees op een verre 
oorsprong. Er was zelfs een stuk van een 
Amerikaanse raket aangespoeld. Maar ook 
zeeschildpadden en speciale kwallen.  
Ik droomde al van mooie vondsten de 
komende weken en hoopte op een paar 
dagen noordwestenwind. Dat viel tegen, 
steeds maar die vermaledijde zuidelijke 
winden! Dan spoelt niks aan. Alles drijft langs 
onze kust en daar heeft de strandjutter niets 
aan. Het weer is van slag. De strandjutter 
ook. Om nog een andere reden. 

Was er dan helemaal niets exotisch te 
vinden op onze stranden? Toch wel.  
Eind november sloegen vóór Duinkerke 
tijdens een storm twaalf koelcontainers 
van een schip over boord. Met bananen! 
Gelukkig geen obscure chemicaliën. Of 
ik al een voorraadje bananen aangelegd 
had, werd mij grappend gevraagd en of ze 
nog eetbaar waren. Ik heb ze inderdaad 
gevonden, de bananen, al dan niet nog in 
de plastic verpakking. Zwart en zacht, veel 
had je er niet meer aan. Maar het strand lag 
ook bezaaid met iets anders. Brokstukken 
van de containers zelf. De grotere brokken 
werden van het strand gehaald. En de rest? 
Dat bleef gewoon liggen. De plastic van de 
verpakking en massa’s kleinere stukken 

isolatie, polyurethaan of PUR afkomstig van 
de isolatieplaten. Weken later zijn deze bleke 
brokken – een deel met metaalfolie –, nog 
altijd langs heel de kust te vinden. Sommige 
zijn weggewaaid tot in de duinen. Wat een 
verschil met olie, of met wierenpakketten in 
de zomer –  zó vies – die worden stante pede 
opgeruimd, met de grote middelen en onder 
het oog van de pers. Maar dat PUR, nee dus, 
dat bleef liggen waaien. Geen mens, geen 
dienst die er wakker van lag, op hier en daar 
een gepensioneerde burger na die tegen 
beter weten in de rotzooi opraapte. Het hart 
van de strandjutter bloedt. 

 
Al dat afval, de strandjutter 
overvalt een onprettige onrust  

Plastic en andere kunststoffen in de zee, 
de fameuze plastic soep, dat was toch een 
groot probleem? En schone stranden een 
nobel streefdoel? Met als nieuwste hype de o 
zo schadelijke microplastics, gebruikt in onze 
tandpasta en schoonheidscrubs.  
Beter niet meer gebruiken was de boodschap 
in allerlei campagnes. Maar ze ontstaan ook 
doodgewoon bij de afbraak van kunststoffen, 
polyurethaan incluis. En er is nog iets, 
polyurethaan is een polymeer. Daar zit altijd 
wat van het monomeer in, hier het giftige 
urethaan en isocyanaten. Zo lang de platen 
intact blijven vormt dat geen gevaar, maar 
zodra die gaan verbrokkelen… 

Ja er bestaan actieplannen –  regionale, 
federale, mondiale  – om de hoeveelheid 
afval in zee te verminderen. Papier 
is gewillig. En twitter en facebook 
verspreiden de boodschap geïllustreerd 
met appellerende filmpjes vol choquerende 
beelden. Ondertussen verspreidt het afval 
almaar sneller en sneller en, meer en 
meer, en dat alles vlak onder onze neus. 
De strandjutter is er getuige van. Overal 
slingeren er talloze, vooral kleinere plastic 
spullen rond op onze stranden.  Ze blijven 
liggen omdat ze door de mazen van de 
overijverige strandveegmachines vallen. Tot 
ze, net als de brokken PUR, onder invloed 
van de elementen slijten en uiteindelijk 
“verdwijnen”.

Toch is ook dat maar schijn, en lijkt 
het motto “uit het oog is uit het hart” hier 
andermaal van toepassing. 

Francis Kerckhof
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De Vruchten van 
De Zee

ZALM STEEDS MEER
IN TREK
BIJ DE BELGISCHE
CONSUMENT

Via deze rubriek helpen we je in je 
zoektocht naar objectieve informatie 
over duurzame visserij en visconsumptie, 
en over andere eetbare kust- en 
zeeproducten. 

Zalm – in al zijn vormen – is als 
consumptievis een échte klassieker.  
De soort is niet enkel geschikt bij feestelijke 
aangelegenheden, maar leent zich ook 
uitermate goed als snelle dagdagelijkse hap. 
Misschien vraag je je wel af welke soort zalm 
– gekweekt en wildvangst – er beschikbaar 
is op onze markt? En waar die zalm vandaan 
komt? 

Een veelzijdig en gebruiks-
vriendelijk kweekproduct

Wat visconsumptie betreft, blijkt de Belg 
nogal honkvast. Zalm en kabeljauw zijn 
samen goed voor bijna de helft van  
de verkoop van verse vis in België.  
Spijts campagnes om landgenoten aan 
te zetten te kiezen voor lokale of minder 
bekende soorten, wordt dit duo jaar na jaar 
dominanter in ons boodschappenmandje. 
Eigenlijk geen wonder als je het 
aanbod aan zalm in Belgische winkels 
bekijkt. Van aan de kust tot in het verre 
binnenland is zalm te koop en dit steeds 
in een zeer gebruiksvriendelijke vorm 
(geproportioneerd, geen afval, geen graten). 
Je vindt zalm als verse of diepgevroren moten 
en filets, maar ook warm of koud gerookt in 
moten of in sneetjes. Ook gezouten kan, of 
als burger, worstje, fish-stick, paté etc., en 
niet te vergeten ook in blik. 

België importeert jaarlijks om en bij de 
30.000 ton zalm, en dit uit 26 verschillende 
landen. In het overgrote deel van de gevallen 
gaat het om gekweekte Atlantische zalm 
Salmo salar. De zalminvoer is daarmee groter 
dan wat onze visserij gezamenlijk aan andere 
vissoorten aanlandt (24.000 ton in 2014). 
Atlantische zalm komt van nature voor in de 
Noordoost-Atlantische oceaan. Om zich voort 
te planten trekt de vis rivieren op, om er op 
grindbodems in zuurstofrijk water haar eitjes 
af te zetten. Na het paaien sterven de meeste 

zalmen. Ook in Belgische rivieren kwam 
de Atlantische zalm ooit veelvuldig voor. 
Sinds de middeleeuwen is de soort echter 
steeds meer onder druk komen te staan 
door overbevissing, watervervuiling, verlies 
aan paaigronden en de bouw van dammen 
en sluizen op hun trekweg. De laatste 
meldingen van zalm in de Schelde dateren 
intussen al van 1842. Daarmee is België geen 
uitzondering. Zelfde scenario’s speelden zich 
af in vele andere Europese rivieren. Slechts in 
enkele rivierbekkens in Ierland, het Verenigd 
Koninkrijk, Noorwegen en Rusland leven 
momenteel nog Atlantische zalmpopulaties 
die zichzelf in stand houden (zonder dat de 
mens aanvult met pootvis). 

Van ingeblikte wilde naar  
massaal gekweekte noorse zalm

De Atlantische zalm die je in de vishandel 
of supermarkt vindt is dan ook veelal 
afkomstig uit aquacultuur, dit is kweek 
in afgesloten netten in baaien en fjorden. 
Enkel in selecte delicatessezaken tref je 
nog wel eens wilde Atlantische zalm, zij het 
tegen navenant hoge prijzen. Kweek van 
Atlantische zalm nam een aanvang op het 

 Bronnen:

  Anno 2012 is meer dan 2,3 miljoen ton 
zalm afkomstig uit kweek (Atlantische 
zalm), tegenover 917.000 ton uit wildvangst 
(voornamelijk Pacifische soorten). Van 
de kweekzalm neemt Europa met voorop 
Noorwegen het grootste deel voor zijn rekening 
(FAO 2015).

• Vis- en zeevruchtengids 2015: zalm - www.zeevruchten-
gids.org/nl/zalm

• VLAM Markettingdienst (2015). Belgisch thuisverbruik 
van vis, schaal- en schelpdieren in 2014. 

• IUCN red list Europe: Salmo salar - www.iucnredlist.org/
details/19855/1

• FAO Cultured Aquatic Species Information Programma: 
Salmo salar  - www.fao.org/fishery/culturedspecies/
Salmo_salar/en

einde van de jaren 1960.  In de tachtiger 
jaren volgde een industriële opschaling en 
sindsdien groeit de productie gestaag.  
Anno 2012 werd wereldwijd al meer dan  
2,3 miljoen ton Atlantische zalm gekweekt. 
Waar de kwekerijen oorspronkelijk in 
Noorwegen gesitueerd waren, vind je deze 
industrie nu ook in Ierland, Schotland, 
Zweden, de Faeröer, IJsland, Canada, USA, 
Australië en Chili. De gekweekte zalm op de 
Belgische markt is voor 90% afkomstig uit 
Europese kwekerijen. 

Vooraleer verse en gerookte zalm uit 
kweek massaal verscheen op onze markt, 
was ingeblikte wilde zalm jarenlang dé 
referentie. In de blikken zit geen Atlantische 
zalm, maar in het wild gevangen zalmsoorten 
van het geslacht Oncorhynchus, afkomstig 
uit de noordelijke Stille Oceaan. Meestal 
betreft het roze zalm (‘pink’: O. gorbuscha), 
gekenmerkt door lichtroze, zacht vlees. 
Maar ook blikjes rode zalm (‘red Sockeye’: 
O. nerka), met een intensere smaak, een 
meer rode kleur en hoger vetgehalte, zijn te 
vinden. 

Een deel van de gekweekte zalm op 
onze markt draagt overigens het Europese 
biogarantie-keurmerk of het ASC-label 
(Aquaculture Stewardship Council).  
En sommige diepvriesproducten en blikjes 
met Pacifische zalmsoorten die in het wild 
gevangen worden bezitten het MSC-label 
(Marine Stewardship Council).  
Beide ecolabels garanderen een meer 
duurzame winning. Lees meer hierover op: 
www.zeevruchtengids.org/nl/ecolabels. 

Nancy Fockedey
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DE MYSTERIEUZE
OOSTENDSE 
“VLOEDGOLF” VAN
1876 

Stel 
je Zeevraag

Met meer dan 1500 zijn ze, de Vlaamse 
onderzoekers en beheerders die  
van de zee en kust hun professioneel 
actieterrein maken. Heb je een 
prangende vraag over het zilte 
nat, de duinen, het strand of onze 
riviermondingen? Stel je zeevraag,  
zij zoeken voor jou het antwoord!

 Meer lezen?

en het ontbreken van aanwijzingen voor 
een aardbeving, konden een stormgolf 
of een tsunami al snel met een vrij grote 
waarschijnlijkheid als verklaring worden 
uitgesloten. Maar wat was het dan wel? 
De auteur noemt het “un raz-de-marée en 
miniature”, een mini-vloedgolf of -tsunami.

Navraag bij deskundigen leverde 
aanvankelijk niets op. Omdat het gebeuren 
toentertijd in de pers geen aandacht vond, 
rees de vraag of dit alles niet in de fantasie 
van de schrijver was ontstaan. Misschien 
was de golf hoegenaamd niet zo groot als 
voorgesteld? Weinig waarschijnlijk, gezien 
de toch al voldoende gevorderde leeftijd en 
gekende stijl van letterkundige Iwan Gilkin. 
Ook de beschrijving wijst niet in die richting 
(bv: “De twee meisjes kruipen op een bank 
en klampen zich vast aan een ijzeren balk 
aan de voet van de vuurtoren”). Pas in 
oktober 2015 nam deze intrigerende vraag een 
onverwachte wending. Tijdens een congres in 
Kroatië bracht wetenschapster Jadranka Sepic 
het fenomeen “meteotsunami’s” te berde. 
Bij verdere correspondentie bleek al gauw 
dat het voorval in Oostende verdacht veel 
elementen bevat eigen aan meteotsunami’s. 
Meer nog, recente kennis geeft aan dat deze 
zich wel degelijk voordoen in de Zuidelijke 
Noordzee en het Kanaal, en dit vaak als 
éénmalige golven van enkele meter hoog 
bij vrij normale weersomstandigheden 
en zonder dat er een aardbeving of 
landafglijding plaatsvindt.   

Mogelijk een meteotsunami…

Een meteotsunami is een golf met 
(bescheiden) tsunamikenmerken, maar 
veroorzaakt door meteorologische 

Oostende, augustus 1876. De achttienjarige 
Brusselse schrijver Iwan Gilkin (1858-1924) 
beschrijft hoe hij met zijn moeder en de 
familie Hannon op een bank zit aan het 
uiteinde van het staketsel, wanneer 
schijnbaar uit het niets een “véritable 
muraille d’eau” opdoemt. Wanneer de 
reuzengolf toeslaat, heerst eventjes chaos. 
Daarna verdwijnt de golf zo snel als ze is 
gekomen, de wandelaars verlaten verschrikt 
de zeedijk. Wat kan de oorzaak van die golf 
geweest zijn, wetende dat het een 
aangename zomerdag betrof met weinig 
wind en er geen melding wordt gemaakt van 
een aardse trilling? 

Een intrigerende vraag

Bovenstaande vraag van dhr. Van Wassen-
hove bereikte het VLIZ Infoloket zowat een 
jaar geleden. Al snel bleek dit een moeilijke 
bevalling te zullen worden. In de kranten 
uit die tijd kon niets worden teruggevonden 
ter ondersteuning. En door het goede weer 

omstandigheden in plaats van door 
aardbevingen of landafglijdingen. Het 
gaat met andere woorden over zeer lange 
golven – waarbij de afstand tussen twee 
golftoppen zich uitdrukt in de grootte-orde 
van kilometers in plaats van meters – die 
bij het bereiken van ondiep water worden 
opgeduwd en behoorlijke schade kunnen 
aanrichten. Ze komen wereldwijd voor en 
zijn bekend onder diverse namen: rissaga 
(Balearen), abiki (Japan), marrobbio (Sicilië) 
en Seebär (Baltische Zee). Anders dan bij een 
echte tsunami ontstaan ze veelal bij plotse 
atmosferische drukverschillen (bv. bij het 
passeren van een front), die gedurende een 
zekere tijd hun invloed op het zeeoppervlak 
kunnen doen gelden. De  aanvankelijk 
slechts centimeters hoge golven, kunnen in 
ondiep water en binnen beschutte baaien 
of havens (door “resonantie”) worden 
opgedrukt tot wel 3-6 m hoog. De schade is 
navenant. 

Beheerders aan onze Noordzeekusten 
aanzien meteotsunami’s doorgaans niet als 
een groot risico. Toch tonen diverse studies 
dat ook voor het Noordzeegebied en het 
Kanaal ze misschien wel meer voorkomen 
dan vermoed. Een Britse studie (Haslett & 
Bryant 2009) haalt bijvoorbeeld minstens 
7 gevallen aan waarbij vermoede meteo-
tsunami’s in ZW-Engeland, het Kanaal of 
in het zuidwestelijk deel van de Noordzee 
optraden, vaak met grote schade, zelfs 
doden. Eén ervan, op 20 juli 1929 aan de 
Kent en Sussex kusten, maakt gewag van 
golven van 3,5 en 6 m hoog, respectievelijk 
te Folkestone en Hastings, waarbij – onder 
mooiweercondities – telkens één dode te 
betreuren viel.  

Zekerheid over de werkelijke oorzaak van 
“de grote Oostendse golf uit 1876” zal er 
mogelijk nooit zijn. Maar dit verhaal en de 
intussen gegenereerde wetenschappelijke 
literatuur geven aan dat meteo tsunami’s 
misschien wel iets zijn om terdege rekening 
mee te houden.  

Jan Seys

• De Jong M.P.C., L.H. Holthuijsen & J.A. Battjes (2003). 
Generation of seiches by cold fronts over the southern 
North Sea. Journal of Geophysical Research 108, C4 
3117: 14/1-14/10.

• Haslett S.K. & E.A. Bryant (2009). Meteorological 
tsunamis in southern Britain: an historical review. The 
Geographical Review 99 (2): 146-163.

• Vilibic I., S. Monserrat & A.B. Rabinovich (2015). 
Meteorological Tsunamis. The U.S. East Coast and Other 
Coastal Regions. Springer, 303p. 

www.boatdesign.net

Postkaart “Les deux phares”, niet gedateerd. Uitgeverij Lux: Oostende (www.deplate.be/sites/default/files/2011-1070.jpg)
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De 
Kustbarometer  

DE VRAAG: 
Hoe groot is de Belgische recreatieve 
zeevisserijsector?

Door “indicatoren” of graadmeters in 
beeld te brengen, proberen wij te ach-
terhalen of het kust- en het Nederlands-
Vlaamse Schelde-beleid voldoende 
aandacht schenken aan mens, natuur en 
economische ontwikkeling.

DE INDICATOR:
De omvang van de Belgische recreatieve 
zeevissersvloot

Wat is de impact van de recrea-
tieve zeevisserij?

Onze noorderburen hebben een traditie 
in het in kaart brengen van de recreatieve 
zeevisserij in hun land. Zo nemen ruim 1.000 
Nederlandse recreatieve zeevissers op 
vrijwillige basis deel aan een logboeksurvey. 
België zal pas in 2017 met een gelijkaardige 
survey van start gaan, waardoor de 
daadwerkelijke impact van de Belgische 
recreatieve zeevisserij op het visbestand in 
onze kustwateren vandaag nog onduidelijk 
is. Eerdere regionale inschattingen (Frankrijk, 
Verenigd Koninkrijk, Nederland en België) 
vermoeden dat de recreatieve zeevisserij op 
zeebaars bijvoorbeeld verantwoordelijk is 
voor 25% van de totale aanlandingen. Echter, 
verder onderzoek is noodzakelijk om de 
grootteorde van de recreatieve vangsten op 
de diverse doelsoorten op een betrouwbare 
en statistisch onderbouwde wijze te bepalen.

Ruim 600 recreatieve  
vissersvaartuigen actief vanuit  
de kustjachthavens

 Nieuw onderzoek toont dat de Belgische 
kustjachthavens (Nieuwpoort, Oostende, 
Blankenberge en Zeebrugge) onderkomen 
bieden aan 607 recreatieve vissersvaartuigen 
(ruim 17% van het totaal aantal ligplaatsen). 
Hieronder vallen de pleziervaartuigen 
die zichtbaar uitgerust zijn om een 
visactiviteit uit te oefenen. In 2014 bleken de 
belangrijkste uitvalbasissen de jachthavens 
van Blankenberge (233) en Nieuwpoort (197), 
gevolgd door Zeebrugge (94) en Oostende 
(83). Naast vaartuigen met vaste ligplaatsen 
werden ook vaartuigen in kaart gebracht die 

via trailerhellingen in de havens te water 
worden gelaten (19) alsook vaartuigen met 
een Belgisch immatriculatienummer die 
enkel op zee werden waargenomen (5).  
Dit brengt het totaal aantal geïdentificeerde 
recreatieve vissersvaartuigen voorlopig op 
631. Ongeveer 84% van de vaartuigen is erop 
voorzien om te hengelen op zee, terwijl ruim 
8% met bordennetten en bijna 5% met de 
boomkor vist. De overige 3% is uitgerust om 
een combinatie van technieken te hanteren.

Het totaal aantal vaarbewegingen van 
deze bootjes uit de kustjachthavens wordt 
geschat op 9.584 per jaar. Het gemiddeld 
aantal personen aan boord van een vaartuig 
bedraagt 2,24 individuen. Dit maakt dat het 
aantal individuele vistrips op jaarbasis op 
21.504 uitkomt. Onderzoek toonde ook aan 
dat de groep recreatieve vissers voornamelijk 
uit mannen bestaat (99%), waarbij nagenoeg 
de helft (47%) ouder is dan 55 jaar. 

Een eerste inschatting van het 
ruimtegebruik van de sector is gebaseerd 
op 448 individuele positiebepalingen van 
recreatieve vaartuigen op zee. De grootste 
concentraties aan recreatieve vissers 
bevinden zich binnen de eerste 3 zeemijl 
(ca 5 km) vanaf de kust. Ter hoogte van 
Nieuwpoort, in het habitatrichtlijngebied 
‘Vlaamse Banken’, wordt ook verder op zee 
gevist, zelfs tot ruim buiten de territoriale 
wateren (12 zeemijl). Hier ligt de focus op het 
wrakvissen, daar enkele van deze obstakels 
fungeren als biodiversiteithotspots. 
Ongeveer 89% van de observaties hadden 
betrekking op zeehengelaars, terwijl 
slechts 8% van de waargenomen boten 
een sleepnetvaartuig betrof (in 3% kon de 
vismethode niet bepaald worden).  
Deze laatsten mogen op basis van de 
Belgische regelgeving niet buiten de 3 
zeemijl zone actief zijn. 

Voornaamste vissoorten

De recreatieve visserijsector richt 
zich op verschillende doelsoorten. 
De sleepnetvaartuigen richten zich 
noodgedwongen op het vangen van 
garnaal. In tegenstelling tot de recreatieve 
hengelvaartuigen is het voor de recreatieve 
sleepnetvaartuigen immers bij wet 
verboden om quota-onderhevige soorten 
aan boord te hebben of aan te landen. 
Voor hengelvaartuigen geldt wel de regel 
dat indien het quotum voor een bepaalde 
vissoort in het ICES-gebied IV (Noordzee 
en Schelde-estuarium) is uitgeput, ook 
de recreatieve vangst op deze soort dient 
te worden stopgezet. De voornaamste 
doelsoorten voor de Belgisch recreatieve 
visserij zijn kabeljauw, schar, zeebaars, 
tong, wijting, makreel, bot en schol. 
Voor kabeljauw geldt vandaag bij wet 
een baglimiet (i.e. maximaal toegelaten 
hoeveelheid) van 15 kg. Omwille 
van de snelle achteruitgang van het 
zeebaarsbestand wordt de baglimiet voor 
deze soort op Europees niveau vastgesteld. 
Voor 2015 betrof deze dagelijkse beperking 
maximaal 3 zeebaarzen per persoon, waarbij 
een verdere beperking in de nabije toekomst 
niet uitgesloten is.

Thomas Verleye 

• Persoon K. (2015). Who is the recreational fisherman 
and what does he catch? An overview of recreational 
fisheries at sea in Belgium. MSc Thesis. ILVO/VLIZ: 
Oostende. 74 pp.

• Verleye T. et al. (2015). De recreatieve zeevisserij in 
België: Monitoring van de capaciteit, intensiteit en 
densiteit op zee (eerste resultaten).  
VLIZ Beleidsinformerende Nota’s, 2015_001.  
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 
978-94-92043-10-8. 20 pp.

  Ruim 600 recreatieve vissersvaartuigen zijn actief vanuit Belgische kustjachthavens.  
Het gros daarvan opereert vanuit Blankenberge en Nieuwpoort (TV).

 Meer lezen?

 Ann-Katrien Lescrauwaet
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MD

Kustkiekjes 

OPLOSSING GROTE REDE 41

De foto toont een geleidelijk aan rood verkleurende vegetatie zeekraal.  
Dit vlezige schorrenplantje groeit op slikkige zones die met elk hoogwater worden 
overspoeld. Het wordt ook wel als zilte zeegroente geteeld en geconsumeerd (MD). 

Welke vogel is op deze foto afgebeeld? Uit alle juiste inzendingen wordt een winnaar geloot, die een boekenprijs wint

Er wordt wel eens gezegd dat we teveel met de rug naar de zee leven en onvoldoende oog hebben voor wat de kust -- vaak in kleine hoekjes 
--  zoal te bieden heeft.  

Daarom dagen we jullie uit om het ‘nieuwe beeld’ te herkennen en ons schriftelijk (naar ‘Kustkiekjes’, VLIZ, Wandelaarkaai 7,  
8400 Oostende) of per e-mail (kustkiekjes@vliz.be, met in subjectline ‘Grote Rede nummer 42’) te laten weten wat de foto voorstelt.  
Alle inzendingen worden verwacht tegen uiterlijk 15 maart 2016. Uit de inzendingen wordt één winnaar geloot, die hiervan vóór het 
verschijnen van het volgende nummer op de hoogte gebracht wordt en een boekenprijs wint. In het volgende nummer kan iedereen het 
juiste antwoord lezen en word je getracteerd op een nieuw raadsel!!
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Educatie & de Zee 

Wie denkt dat zee en kust slechts als 
een kanttekening in de lessen aan bod 
hoeven te komen, zit er goed naast!  
We helpen geïnteresseerde 
leerkrachten dan ook graag op weg met 
allerlei opdrachten, proefjes en nuttige 
informatie.

Zon, zee, zand en
... zwerfvuil:  
een strandworkshop

Educatie & de Zee 
ILVO

Zon, zee, zand en …. zwerfvuil: 
een strandworkshop

Binnen het wetenschapsproject 
PlaneetZee@Work (zie Grote Rede 40) 
krijgen leerlingen uit de hogere graad van 
het secundair onderwijs een exclusieve 
kans om een dag aan de slag te gaan bij 
een mariene onderzoeksgroep. Een groep 
studenten van het Bernardustechnicum 
te Oudenaarde werkte rond zwerfvuil in 
het mariene milieu samen met het ILVO 
laboratorium te Oostende. Begeleiders 
van dienst waren Lisa Devriese (expert 
microplasticvervuiling), Jozefien 
Derweduwen (expert impact van menselijke 
activiteiten op zee) en Sofie Vandendriessche 
(communicatiemedewerker). 

Studenten steken neus in 
strandafval 

Jaarlijks komt naar schatting 20.000 ton 
afval in de Noordzee terecht. Dat afval is 
afkomstig van de scheepsvaart, de visserij, 
van rivieren en als gevolg van toeristische 
activiteiten. Een groot deel daarvan bestaat 
uit plastic. Al dit materiaal drijft op het 
zeeoppervlak, spoelt aan op het strand, 
zinkt naar de bodem en/of valt finaal uiteen 
in kleine stukjes. Om te bepalen wat de 
effecten zijn van zwerfvuil op het milieu en 
om na te gaan of de hoeveelheid zwerfvuil 
afneemt of toeneemt, neemt het Instituut 
voor Landbouw- en Visserijonderzoek 
regelmatig stalen van het zwerfvuil .  
Om te tonen hoe deze stalen in detail 
worden verwerkt, organiseerde ILVO in het 
kader van PlaneetZee@Work een workshop. 

In Zeebrugge bakenden studenten en 
hun begeleiders met stokjes een stuk strand 
af en maten de oppervlakte. Vervolgens 
verzamelden ze al het zichtbare afval. 
Ze vonden spanbandjes, rietjes, pellets, 

peuken, glazen flesjes en ja, zelfs een stuk 
van 2 eurocent. Dat afval verhuisde naar het 
labo, waar het per categorie werd gesorteerd 
en geteld. Hetzelfde lot onderging het 
zwerfvuil dat eerder al was verzameld tijdens 
staalnames met een onderzoeksvaartuig.  
Dit geschiedde zowel op de Vlakte 
van de Raan, d.i. voor de kust van 
Zeebrugge, als veel verder zeewaarts in 
de windmolenparken van Thorntonbank 
en Bligh Bank. Tijdens het sorteren 
kregen de studenten ook enkele demo’s 
voorgeschoteld. Deze toonden de gevolgen 
van zwerfvuil voor het mariene ecosysteem, 
zoals de kolonisatie van zwerfvuil door 
zeedieren en de afbraak tot microplastics, 
die dan terug te vinden zijn in zeebodem en 
mariene fauna.

Na het sorteren en noteren in het labo 
kregen de studenten een snelcursus 
gegevensverwerking, met uitleg over de 
principes standaardisatie, replicatie en 
gradiëntanalyse. Die konden ze dan via 
een Excel-bestand toepassen op hun zelf 
verzamelde gegevens. 

En wat hebben ze geleerd?

Een snelle analyse leverde al duidelijke 
resultaten op. Zo maakte plastic zowel op zee 
als op het strand de grootste fractie uit. Op 
het strand viel onder andere het grote aantal 
sigarettenpeuken op. Daarnaast kon worden 
aangetoond dat de hoeveelheid en de 
samenstelling van het zwerfvuil veranderen 
van het strand naar zee toe.  
Hoe verder in zee, hoe minder afval per 
eenheid bodemoppervlak (zie figuren).

Zowel de studenten als leerkrachten 
waren tevreden over hun ervaring. 

Quote student: “Ik vond de opdrachten 
wel leuk, zeker de opdracht in het labo en 
het verzamelen van het zwerfvuil. De uitleg 
over het waarom van zwerfvuilonderzoek was 
duidelijk. De laatste opdracht, het verwerken 
van de gegevens, vond ik minder plezant”

Quote leerkracht: “Zeker geslaagd. 
Vooral omdat het in onze lessen dikwijls 
bij waarnemen en oplijsten blijft en dat 
het verwerken van de gegevens, de echte 
monitoring, dikwijls weggelaten wordt. 
Algemeen zal de confrontatie met de 
hoeveelheid vuil op het strand zeker blijven 
hangen. In het kader van bewustmaking ook 
een geslaagde dag dus.”

Evy Copejans & Sofie Vandendriessche

  Uit de verwerking van verzameld zwerfvuil 
op het strand, versus op zee, bleek vooral 
plastic manifest aanwezig. Sigarettenpeuken 
waren dan weer een opvallend item op het 
strand. Opvallend was ook de afname van het 
afval op de bodem, gaande van strand over 
ondiep naar verder offshore (ILVO).

Samenstelling afval op zee

Samenstelling afval op strand

Grandiënt afval - afstand tot kust
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Het Zeegevoel

De zee doet iets met een mens.  
Geen sterveling blijft onbewogen 
bij het geweld van een storm, de 
rust die een verre einder uitstraalt, 
de oneindige dieptes die voor 
mensenogen onzichtbaar blijven…  
In deze rubriek gaan we op zoek naar 
de relatie tussen mens en zee.

PEKEL EN KABELJAUW,
EEN MEESLEPEND
BOEK OVER DE
IJSLANDVAART

De IJslandvaart blijft tot de verbeelding 
spreken, zeker in zijn ruwste vorm.  
Deze “traverse” betekende zes maanden 
van huis met enkel vaargenoten, de 
eindeloze zee en de wind als ‘compagnons 
de route’. Armoede dwong de mannen om 
deze zware en gevaarlijke reis naar IJsland 
te ondernemen. Onderweg werden ze 
gepekeld tot ruwe bolsters. In haar nieuwe 
roman ‘Pekel en kabeljauw’ verweeft Doris 
Klausing waar gebeurde feiten uit deze 
traverse met een meeslepende verhaallijn. 
Het resulterende boek houdt de lezer van 
begin tot einde in zijn ban.  

De historische IJslandvaart doofde 
geleidelijk uit in de loop van de 20ste eeuw. 
IJsland breidde immers systematisch zijn 
territoriale wateren uit om de daar talrijke 
visbestanden te kunnen opeisen. Wat blijft 
zijn de vele verhalen en herinneringen, 
neergeschreven in tal van boeken.  
En de laatste Oostendse IJslandvaarder de 
‘Amandine’, die er in 1995 de brui aan gaf en 
sindsdien als museumschip geankerd ligt ter 
hoogte van het Oostends station. 

In het nieuwste boek ‘Pekel en kabeljauw’ 
volgt het hoofdpersonage Korre, zeventien 
jaar, de roep van de zee en monstert aan op 
‘De Hoop’. De verdrinking van zijn vriend, 
extreme werkomstandigheden en zijn 
amoureuse escapades op IJsland boetseren 
de jongen tot een man. De reis gaat dan ook 
niet over één nacht ijs. De dood van een 
vriend, averij en de onmacht tegenover de 
natuurelementen maken de tocht tot een 
tumultueuze onderneming. Geloof en 
bijgeloof spelen een rol om de 
verschrikkingen een plaats te geven en om in 
hun kleine leefgemeenschap alles te 
relativeren.

www.visitoostende.be
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passie. Maar ook over dood, 
kameraadschap, verdriet, 
wantrouwen, wanhoop en 
liefde. Het eindproduct, een 
geromantiseerd boek over waar 
gebeurde heldendaden, mag 
er zijn!

Het boek werd op 23 
november 2015 onder massale 
belangstelling aan het publiek 
voorgesteld in de gebouwen 
van het VLIZ te Oostende, mede 
ondersteund door NAVIGO 
Nationaal Visserijmuseum. Het 
telt 188 pagina’s, is uitgegeven 
bij Zorro  
(www.zorrobooks.be) en is te 
koop in de boekhandel en bij de 
auteur (T: 059 701506). 

Andere eerder verschenen boeken over de 
IJslandvaart zijn o.a.:

• ‘Naar IJsland!: vissers vertellen over de  
IJslandvaart’ (Katrien Vervaele, 2011)

• ‘Door de mazen van het net’ (Joris 
Surmont, 2010)

• ‘Onze IJslandvaarders’ (Johan Depotter, 
2010)

• ‘Belgische Zeevisserij: 50 jaar 
IJslandvaart 1945-1995 (Roger Corveleyn 
& Eddy Eneman, 2006)

• ‘Geen meiden aan boord’ (Johan 
Ballegeer, 1986)

Jan Seys

De auteur van het boek, Doris Klausing 
(°1946), studeerde dictie en drama in 
het Oostends Conservatorium en volgde 
diverse schrijvers- en vertelopleidingen. 
Later startte ze met het vertellen voor 
kinderen en volwassenen over het Oostends 
erfgoed, de zee en de visserij. Ze schreef 
eerder kortverhalen zoals ‘De Golfbreker’. 
De interesse voor oude vissersverhalen 
kreeg ze met de paplepel mee. Haar 
vader Jef Klausing vertelde en archiveerde 
veel over de visserij en over Oostende. 
Op stormachtige dagen herinnert Doris 
zich: “… luisterden we samen naar radio 
Oostende, onze gedachten waren bij die 
visjagers die bij nacht en ontij niet tijdig in 
een beschermende haven konden vluchten. 
Blij als we de kapitein hoorden zeggen: 
‘Zwaore zèè wè, mao ’t gaot’ en intriest 
als er geen contact (meer) was met één 
of meerdere boten. Uit zijn verzameling 
vissersliedjes werd ik vooral geraakt door 
de lamentatieliederen over het harde leven, 
de verdrinkingsdood, de sociale achterstand 
en armoede…”. Uit familiekronieken viste ze 
een school waargebeurde zeeverhalen op, 
verhalen over doodgewone vissers, mensen 
met verantwoordelijkheid, doorzetting en 
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VLIZ NODIGT ZIJN 
LEDEN UIT
IN OOSTENDE!

Je bent reeds lid van het VLIZ . Of je 
hebt een hart voor de zee en zoekt een 
mogelijkheid om de zee als goed doel 
te steunen? Dat kan!  
Het VLIZ, erkend als goed doel sinds 
2013, biedt iedereen immers de kans 
zijn of haar passie en bezorgdheid voor 
de zeeën en oceaan te delen. Wat dit 
concreet inhoudt en betekent, ontdek 
je hier.

De zee als goed doel! 

Om zijn trouwe leden te bedanken voor 
hun jarenlange steun en om nieuwe leden 
beter te leren kennen, nodigt VLIZ directeur 
Jan Mees en zijn team op 24 juni 2016 alle 
leden van harte uit op het VLIZ in Oostende 
voor een ledenactiviteit.

Het goede zeedoel

VLIZ-leden? Wie zijn ze, wat doen ze? 
Iedereen, al dan niet aan zee wonend, 
met een gezonde interesse in alles wat de 
zeeën en de oceaan te bieden heeft, kan 
lid worden. Je hoeft dus hoegenaamd geen 
professor, onderzoeker of student te zijn 
of actief in het maritieme bedrijfsleven, 
de overheid of het onderwijs. Iedereen 
die geïnformeerd wil blijven over de 
diverse activiteiten en resultaten van 
het zeewetenschappelijk onderzoek, of 
betrokken wil worden in het relatienetwerk 
van VLIZ en die uitkijkt naar kwalitatieve en 
op maat gesneden literatuur en activiteiten, 
is meer dan welkom. 

Bovendien steun je als lid van het 
Vlaams Instituut voor de Zee de VLIZ 
filantropiewerking en daardoor de zee! 
Dankzij de ledenbijdragen kan het VLIZ 
immers projecten ondersteunen die de 
oceaan ten goede komen. Zo is bijvoorbeeld 
in 2015 het filantropieproject SeaWatch-B 
gelanceerd (zie Grote Rede nr.41). 

Een midzomeravondwandeling  
en -glaasje op de Oostendse  
oosteroever

Speciaal voor zijn leden organiseert 
het VLIZ op vrijdagavond 24 juni 2016 een 
gezellige en leerrijke midzomeractiviteit 
in zijn thuisbasis, de oosteroever in 
Oostende. Alle leden worden verwelkomd 

op het VLIZ met een glaasje. Om 19u starten 
geleide wandelingen op de Oostendse 
oosteroever, een gebied waar natuur, erfgoed 
en woonfunctie een gezamenlijke modus 
vivendi zoeken. Maar ook een zone waar 
zich een boeiende geschiedenis van het 
Vlaamse zeewetenschappelijk onderzoek 
schuil houdt. Expertgidsen belichten al deze 
aspecten, inclusief de geheimen van het 
militair erfgoed (Fort Napoleon en bunkers 
van tijdens de WO) verspreid in de duinen. 
Tot slot wordt een demonstratie gegeven van 
het strandobservatienetwerk SeaWatch-B, 
één van onze goede zeedoelen, opgezet 
dankzij de ledenbijdragen. We sluiten af met 
een receptie in ons vernieuwd Marien Station 
Oostende (MSO) op de Halve Maan site.

Programma
 
Vrijdag 24 juni 2016

18.30 uur
 Verwelkoming met een glaasje in het VLIZ 
(Wandelaarkaai 7) 
Jan Mees, directeur VLIZ

19.00 – 21.00 uur 
Geleide wandeling op de Oostendse 
oosteroever
Expertgidsen en VLIZ
21.00 uur  
Receptie in het Marien Station Oostende 
(Slipwaykaai 1) 
aangeboden door het VLIZ

Schrijf je snel in!

Registratie is verplicht. Schrijf je dus in 
en kom meegenieten van deze heerlijke 
midzomeravond op de oosteroever in 
Oostende! De ganse avond wordt gratis 
aangeboden voor staf en leden van VLIZ en 
voor niet-leden jonger dan 12 jaar. Het VLIZ 
personeel tekent alvast present. 

Ook niet-leden zijn welkom mits een 
bijdrage van 10 EUR of kunnen alsnog lid 
worden. Maak ook van je partner een VLIZ-lid 
voor slechts 10 EUR. 

Inschrijven (of lid worden) kan t.e.m. 
1 juni 2016 via de links op www.vliz.be/
lidmaatschap, telefonisch (+32 (0) 59 34 14 
94) of via e-mail (filantropie@vliz.be).

 
PS: Vergeet je VLIZ-lidkaart niet!

Delphine Vanhaecke
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ZEEWOORDEN
Hebt u zich wel eens afgevraagd waarom de zandbank ‘Trapegeer’ zo heet, of hoe de ‘Kabeljauw’ aan zijn naam gekomen is?  
Of bent u veeleer benieuwd naar de persoon achter de ‘Thorntonbank’ of naar de ontstaansgeschiedenis van de maritieme term  
‘kraaiennest’? Geen nood, wij zochten de betekenis van de meest intrigerende zeewoorden voor u op en presenteren hieruit per editie 
van De Grote Rede twee termen: telkens één naam van een zandbank of geul op zee, en één niet-toponiem. Met de hulp van een  
experten-team waagt De Grote Rede zich nu ook op het gladde ijs van de historische en etymologische woordverklaring en laat u  
meegenieten van de ‘best professional judgment’ van deze zeewoordenaars

Een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere ‘zee-begrippen’ 

Magda Devos, Roland Desnerck, Nancy Fockedey, Jan Haspeslagh, Johan Termote, Tomas Termote, Dries Tys, Carlos Van Cauwenberghe, 
Arnout Zwaenepoel, Jan Seys

RUITINGEN
De Ruitingen (op zeekaarten archaïsch 

als Ruytingen gespeld) wordt gevormd door 
twee naast elkaar gelegen zandbanken, 
gescheiden door een geul, de Ruitingenpas. 
Op hedendaagse zeekaarten vind je deze 
twee zandbanken terug onder de benaming 
‘In Ruytingen’ en ‘Out Ruytingen’, namen 
voor respectievelijk een oostelijke, meer 
landwaartse en een westelijke, meer 
zeewaartse ondiepte. Beide banken bevinden 
zich in Franse territoriale wateren ter hoogte 
van Calais-Duinkerke, en dit op  
12 tot 20 km uit de wal. Ze sluiten 
geografisch en naar ontstaansgeschiedenis 
aan bij het complex van “De Vlaamse 
Banken” dat voor een belangrijk deel in 
Belgisch zeegebied is gelegen. Maar waar 
komt de naam Ruitingen vandaan? 

 
Een strategisch gelegen,  
tweedelige bank

Beide banken strekken zich uit over een 
lengte van 45 km. Qua vorm en lengte is 
dit bankencomplex dan ook te vergelijken 
met de drie Dijkbanken (Westdijkbank, de 
Dijkbank en de Oostdijkbank) ten zuiden. 
Ten noorden van de Ruitingenbanken 
bevindt zich het verkeersscheidingsstelsel 
(TSS) Westhinder-Vlissingen. Een 
verkeersscheidingsstelsel is een 
internationaal vastgelegde scheepvaartroute 
met gescheiden verkeersbanen. De TSS 
Westhinder-Vlissingen verschaft een geleide 
toegang tot de havens van Oostende, 
Zeebrugge, Vlissingen, Terneuzen, Gent en 
Antwerpen. Wegens hun strategische ligging 
zijn de Ruitingenbanken dan ook goed 
bebakend. 

De Ruitingen bevinden zich permanent 
onder water. Waar de ondiepste delen 
tot nauwelijks 1,9 m (In Ruitingen), 
respectievelijk 3,2-4,5 m (Out Ruitingen) ten 
opzichte van het laagste tij (LAT) reiken, is 

soms branding waarneembaar. Dit is onder 
meer het geval in een zone van ca 4 km2 met 
ondiepten van minder dan 5 m t.o.v. LAT.  
Het oppervlak van de Ruitingen is overigens 
veel onregelmatiger dan de officiële 
zeekaarten op het eerste gezicht doen 
vermoeden. Ook hier zijn er zandgolven 
aanwezig die, tussen kruin en dal, wel enkele 
meters hoog kunnen zijn. 

Naamsverklaring 

Vandaag is er sprake van twee 
Ruitingbanken, maar vroeger werd er 
maar één onderscheiden, die dan ook 
met de enkelvoudige benaming Ruitinge 
werd benoemd. Zo spreekt de Zee-Fakkel 
in de eerste helft van de 18de eeuw van 
“De Bank genaamt de Ruytinge”. Voor 
een etymologische verklaring van het 
toponiem dient dus te worden uitgegaan 

  Op de Kaart der Blankenbergse Visscherij uit 1890 is de Ruitingen bank goed te zien uit de 
kust van het Franse Duinkerke (St-Pieterscollege/St-Jozefhandelsschool Blankenberge).
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PIETERMAN

en het muziekinstrument dat rommelpot heet 
werd toentertijd ook rutepot geheten (MNW 
i.v. ruten, geruut, rutinge, rutepot).  Ruten is 
etymologisch identiek met het verouderde 
en nog dialectisch verspreide Engelse rout  
‘blaten, brullen, razen, ronken’ (OED i.v. 
rout) en met Duits rauszen, ook nog alleen 
in sommige dialecten bekend voor het 
maken van brullende, blatende of snorkende 
geluiden (Grimm i.v. rauszen).  
De Germaanse voorloper van al deze 
woorden zou een klanknabootsend 
werkwoord zijn geweest (WNT i.v. ruiten 
iii). Ruiten komt niet meer voor in de 
Nederlandse standaardtaal, maar dat 
geldt wel voor de intensieven die eruit zijn 
afgeleid, nl. reutelen en ruttelen. Ruiten zelf 
leeft nog voort in het West-Vlaams.  
De Bo omschrijft de betekenis als ‘kwetteren, 
ratelen, babbelen’ en vermeldt daarbij 

ook ruiter voor ‘babbelaar’ en ruit voor 
‘gebabbel’. Het West-Vlaams kent ook de 
uitdrukking over iets niet ruiten, d.i. er niet 
over reppen. 

Specifiek voor het geruis van de zee 
spreken de West-Vlaamse kustbewoners 
van ‘het zeerot’, een woord dat in geen 
enkel historisch of dialectwoordenboek 
terug te vinden is, met uitzondering van 
De Bo, die het verklaart als “Het gedruisch 
van de baren, dat men over de zee hoort 
hangen, en waarnaar de kustbewoners 
het weder voorspellen.” Ongetwijfeld is 
het grondwoord –rot met klinkerwisseling 
(ablaut) afgeleid uit de stam van ruiten, zoals 
slot uit sluiten.

De Ruitingbank is dus naar alle 
waarschijnlijkheid genoemd naar een 
kenschetsend gebrom of gegons dat daar 
door de lichte branding veroorzaakt werd. 

 

van de enkelvoudsvorm. De kans is niet 
gering dat de naam Ruitinge inzake 
morfologische opbouw tot hetzelfde type 
behoort als de eerder in deze rubriek 
besproken naam Ratelinge (zie DGR 34), nl. 
de samenvoeging van een werkwoordstam 
met het verzamelsuffix –ing(e).  Zoals 
ratelinge uit de stam van ratelen is afgeleid 
en ‘geratel’ betekent, zal ruitinge wellicht 
gevormd zijn uit het werkwoord ruiten en 
‘ge-ruit’ betekenen. In het Middelnederlands 
duidde het werkwoord ruten, ruyten het 
maken van diverse soorten doffe geluiden 
aan: gonzen, brommen, snorren, e.d. In de 
middeleeuwen was ruiten klaarblijkelijk ruim 
verspreid, want het wordt aangetroffen in 
Vlaamse, Brabantse, Zeeuwse en Hollandse 
bronnen. Uit het werkwoord ontstonden 
de substantieven rutinge en geruut voor 
‘gegons, gesnor, gesuis’,  

En dan loop je daar, pootjebadend 
door het Vlaamse strandwater, mijmerend 
over hoe deze zee er over vijftig jaar zal 
uitzien. Tot plots een venijnige steek in je 
grote teen je strompelend op één been het 
vijandige water doet ontvluchten. Bij de 
strandreddingsdienst vertrouwen ze je toe 
dat je niet het slachtoffer bent geworden van 
een glasscherf of een scherp schelpfragment, 
maar van de steek van een giftig visje, de 
kleine pieterman. Intussen is de pijn nog 
nauwelijks te harden en vertoont je grote 
teen twee duidelijk zichtbare puntjes op een 
halve centimeter van elkaar, met daarrond 
veel roodheid en meer en meer zwelling. 
Deze puntjes zijn de sporen van twee van de 
zes rugstekels waarmee Echiichthys vipera –
zijn wetenschappelijke naam betekent zoveel 
als de ‘adderstekelvis’ – is uitgerust. In de 
groeven aan beide zijden van die stekels 
en aan de basis van een extra doorn op het 
kieuwdeksel, bevindt zich een gifklier.  
Hieruit perst de vis bij gevaar of als hij 
een prooi wil verschalken een heldergrijze 
vloeistof met ammoniakgeur, die nu deze 
helse pijn veroorzaakt.  

Het venijn zit in de stekels

Kennelijk bestaat er nog geen erkend 
antigif tegen dergelijke steken. Een inderhaast 
toegesnelde verzorger reinigt de wonde en 
dompelt je voet onder in zo warm mogelijk 
water. Dat is het enige wat helpt, zo stelt hij, 
want: “Het gif is thermolabiel en verliest zijn 
werking boven de 40°C”. Na 10-15 minuten 
blijkt de ergste pijn inderdaad geleden, 
waarna de voet nog een tijdje gevoelloos 
blijft. Het gif uit de wonde proberen te zuigen 
of de wonde insnijden is overigens niet aan 
te raden, en ook het gebruik van antibiotica 
of een antitetanusmedicijn is veelal 
overbodig. Een pijnstiller kan natuurlijk wel. 

  De kleine pieterman is een algemeen visje van onze kustwateren. Eén van de meest 
opvallende lichaamsdelen van deze vissoort is tevens het gevaarlijkste onderdeel, de zwart 
gekleurde rugvin. Wie geprikt wordt door de stekels in deze rugvin, krijgt een dosis gif  
binnen die helse pijnen kan veroorzaken (Jan Mees).

Dat het helpt om warm water, hete stenen 
of urine aan te brengen op een ledemaat 
getroffen door een pieterman, wist men 
vijfhonderd jaar geleden al.  
In Cyprus, langs de Afrikaanse kusten en in 
delen van Kroatië legt men nog steeds een 
homp warm vlees op de gestoken plek. En 
Noordzeevissers weten dat ze bij een prik van 
een ‘pukkel’ de hand maar beter een tijdje 
in de hete dampen van de boordapparatuur 
kunnen houden.

Wanneer niet (goed) behandeld kan 
de pijn en zwelling uitstralen naar het 
volledige ledemaat en wel twee weken 
aanhouden. In het ergste geval kunnen zelfs 
bewusteloosheid, koorts, misselijkheid, 

hartkloppingen, ademhalingsproblemen 
of stuiptrekkingen optreden. Een Britse 
hengelaar die in Tenerife gestoken werd 
door de verwante grote pieterman, vergeleek 
zijn ervaring met je arm in roodgloeiende 
kolen moeten leggen zonder kans om die 
terug te trekken… Het gif is dan ook sterk 
verwant aan dat van de uiterst gevaarlijke 
pijlstaartrog, steenvis of koraalduivel, en – 
hoewel de steek normaliter nooit dodelijk is 
voor de mens – volstaan enkele duizendsten 
van een milliliter om een muis naar de 
eeuwige graanvelden te sturen. Anderzijds 
zou de farmaceutische industrie interesse 
betonen in de soort om uit het gif een anti-
reumamiddel te vervaardigen.
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Opmars van een nachtelijke 
veelvraat

De kleine pieterman houdt van zandige 
zeebodems. Van de Oost-Atlantische 
kustgebieden van Marokko tot in de Noordzee 
zoekt deze geelbruine, lome graver vooral in 
de zomer het ondiepe strandwater op. Hij zit 
er ingegraven in het zand, zodat nog enkel 
de ogen, de naar boven gerichte bek en de 
zwarte rugstekels te zien zijn. Doorgaans is 
het een slechte zwemmer, maar als er een 
prooi – een garnaal, vlokreeftje, worm of 
visje – in zijn vizier komt, kan hij bliksemsnel 
toeslaan. Eten doet hij overigens vooral 
na middernacht. Tijdens de winter en het 
vroege voorjaar is het vastentijd en kan hij 
tot een kwart van zijn gewicht verliezen. Zelf 
wordt hij om voor de hand liggende redenen 
gemeden door kabeljauwen, wijting en 
andere grotere vissen. Enkel de tarbot en de 
griet lusten hem rauw. En hoewel het vlees 
van zijn familiegenoot, de grote pieterman, 
bijzonder vast en smakelijk is (ideaal als filet 
op de barbecue), wordt de kleine pieterman 
in onze contreien nauwelijks bevist en 
gegeten. In Frankrijk is hij wel gegeerd in 
vissoepen.

De soort is overigens in volle opmars. 
Uit een analyse van de verspreiding van 118 
vissoorten in de Noordzee in de afgelopen 22 
jaar blijkt de kleine pieterman één van de vijf 
meest expansieve soorten te zijn (samen met 
ansjovis, mul, schurftvis, dwergtong).  De 
opwarming van het zeewater zou hiervan de 
oorzaak zijn.  
We zijn dus gewaarschuwd: giftige visjes 
zijn een vertrouwd beeld geworden van 
onze toeristische strandwaters en ook in 
de toekomst lijkt dit zo te blijven. Met deze 
kennis achter de hand, is het dragen van 
watersandalen geen overbodige luxe!

  
Intrigerende naamsverklaring 

In eigenlijke zin is Pieterman een 
vleinaam voor iemand die Pieter heet,  
te vergelijken met Janneman en Wouterman. 
Zulke namen zijn vooral in het Hollands 
autochtoon. Als benaming voor de 
Echiichthys vipera is het woord ongetwijfeld 
vanuit het Hollands terechtgekomen in 
de Nederlandse standaardtaal. De eerste 
vindplaats van de visbenaming pieterman is 
het Hollandse Visboek van Adriaan Coenen, 
dat van rond 1570 dateert (zie Egmond 
2005). In het Duits werd het woord als 
Petermännchen aan het Hollands ontleend. 
Waarom de bewuste vis pieterman heet, is 
voorwerp van speculatie. Is pieterman een 
creatieve variant van Sint-Pietersvis, een 
naam die in de standaardtalige nomenclatuur 
op een andere vissoort slaat, nl. de Zeus 
Faber of zonnevis? Is de pieterman naar deze 
zonnevis genoemd omdat de twee soorten 
enige gelijkenis vertonen? En waarom is 
dan de zonnevis naar Sint-Pieter genoemd, 
overigens niet enkel in het Nederlands, 
maar ook in het Frans, waar men spreekt 

van (poisson) Saint-Pierre? Volgens een 
legende heeft dat alles te maken  met de 
zwarte vlekken op de kaken van de zonnevis. 
Dat zouden namelijk de afdrukken zijn van 
de duim en de wijsvinger van de apostel 
Petrus, Sint-Pieter dus, die eens op bevel 
van Jezus de bek van een vis opentrok om er 
een goudstuk uit te halen. Een ander verhaal 
wil dat de Hollandse vissers de gevaarlijk 
prikkende pietermannetjes die ze in hun 
netten aantroffen weer overboord gooiden 
als een offergave aan hun patroonheilige, de 
apostel-visser Petrus (Paulutat & Putschke 
2011, p. 461). Zulke vertelsels mogen dan in 
het rijk der folklore thuishoren, een plausibel 
historisch-etymologisch verband tussen 
de zonnevis of de pieterman en de apostel-
visser of welke persoon met de naam Pieter 
of Petrus dan ook, valt niet aan te wijzen.

Misschien moeten we de verklaring van 
pieterman in een andere richting zoeken, nl. 
bij de overdrachtelijke betekenissen van de 
koosnaam Pieterman. In één daarvan is dat 
een ironische aanduiding van het mannelijk 
lid  (WNT i.v. pieterman-i), een lichaamsdeel 
dat in het volkse vocabulaire met nog tal van 
andere persoonsnamen wordt genoemd, 
zoal: Piet, Sjarel en Suske in het zuidelijke 
en Sjors, Wim en Rinus in het noordelijke 
Nederlands. Dat de gevaarlijke rugstekels 
van de pieterman het beeld opriepen van het 
tot steken bekwame mannelijke attribuut, 
lijkt ons niet zo vergezocht. In een andere 
figuurlijke gebruikswijze, door het WNT 
aangehaald uit een artikel van de Zuid-Oost-
Vlaamse lexicograaf Isidoor Teirlinck, is 
pieterman Bargoens voor een klein zilveren 
mes. Ook een mes, gezien als steekwapen, 
laat zich vergelijken met de stekels van 
de pieterman. Dat men de vis hoe dan ook 
zag als een stekend wezen, blijkt uit nog 
andere regionale benamingen, zoals het 
in het WNT (bepaaldelijk voor de kleine 
pieterman) vermelde steekvis (WNT i.v. 
steken, samenstellingen) en het Oostendse 
arend  (Desnerck i.v. oarn-2).  

Het woord arend is niet alleen de naam 
van de bekende roofvogel, maar ook van 
een ijzeren uitsteeksel aan de brede kant 
van snijdende werktuigen, zoals een zeis, 
dienend om het werkende deel van het 
gereedschap middels een ijzeren ring aan 
de steel te bevestigen. In de visserstaal 
aan de Belgische en Frans-Vlaamse kust 
heet de kleine pieterman zowat overal 
puikel /pukkel, puikelaar / peukelaar 
of puikeling (WVD-Zeevisser, p. 623). 
Ook deze benamingen horen thuis in de 
motiefcategorie van prikken of steken. Puikel 
is afgeleid uit de stam van puikelen, een 
intensief uit puiken, met betekenis ‘steken, 
prikken’ (De WNT i.v. puikelen,  
De Bo i.v. gepuikeld). De verdere etymologie 
van het werkwoord is onbekend, maar een 
verband met het synonieme Nederlandse 
pikken (waaruit Frans piquer) en Engels pick 
verdient nadere beschouwing. 

• De Bo L. (1873). Westvlaamsch Idioticon. Brugge: 
Gailliard. Heruitgave door Joseph Samyn: Gent: Siffer, 
1890-1892. Herdruk 1970, 1976, 1884: Handzame: 
Familia et Patria.

• Desnerck R. (2006). Oostends Woordenboek.  
Vierde verbeterde en vermeerderde druk. De Haan, 
Roland Desnerck.

• Egmond F. (2005). De wereld volgens Adriaen Coenen, 
1514 – 1587. Zutphen, Walburg Pers.

• Grimm J. & W. Grimm (1854). Deutsches Wörterbuch. 
Leipzig, Verlag von S. Hirzel.

• MNW = Verwijs E. & Verdam J. (1885-1925). 
Middelnederlandsch Woordenboek. ‘s-Gravenhage, 9 delen.

• OED = Oxford English Dictionary. Oxford 1933, reprinted 
1961. 

• Paulutat Achim & Günter Purschke (2011). Wörterbuch 
der Zoologie, Heidelberg, 8. Auflage, Spektrum 
Akademischer Verlag.

• WNT = Woordenboek der Nederlandsche Taal.  
’s Gravenhage/Leiden, 1864-1998 (http://gtb.inl.
nl/?owner=WNT).

• WVD-Zeevisser = Roxane Vandenberghe. Woordenboek 
van de Vlaamse dialecten. Deel II: Niet agrarische 
vaktalen. Aflevering 7: De zeevisser. Gent, Tongeren, 
2000.

• Zee-Fakkel = G. van Keulen (1717-53). De nieuwe groote 
lichtende Zee-Fakkel. Amsterdam, Johannes van Keulen.

 Bronnen

VLIZ • DE GROTE REDE • 2015 • 42

GroteRede 42_v2.indd   28 27/01/16   09:22



Ondermaatse Tong niet langer  
overboord

Sinds 1 januari 2016 mogen vissers ondermaatse tong 

niet langer overboord zetten maar moet die worden 
aangeland. Vanaf 2019 geldt deze aanlandplicht 
trouwens voor alle gequoteerde vissoorten.  
Dat is het gevolg van de Europese aanlandplicht of 
“discard ban”. Uit zowel de Belgische als Nederlandse 
vloot kwamen er de afgelopen maanden signalen dat 
de boomkorvisserij daar nog niet klaar voor is.  
Toch is er de afgelopen jaren heel wat onderzoek 
verricht naar teruggooipraktijken, aanpassingen 
aan vistuig om teruggooi te vermijden, voorziene 
gevolgen van de aanlandplicht en de mogelijkheid 
om uitzonderingen te bekomen. Zo hebben 
wetenschappers van het Instituut voor Landbouw- en 
Visserijonderzoek voor de Belgische vloot een atlas 
opgesteld die de hoeveelheden teruggooi in kaart 
brengt per visgrond en vissoort. Ook onderzochten 
ze welke gevolgen de aanlandplicht kan hebben voor 
het mariene voedselweb. Door het vistuig gerichter 
en selectiever te laten werken kan de vangst van niet-
doelsoorten en te kleine vis alvast worden beperkt.  
Er werden ook overlevingsproeven met platvis 
uitgevoerd om te zien welke vissen de teruggooi 
overleven. Voor die soorten zouden vissers een 
uitzondering kunnen bekomen op de aanlandplicht. 
Voor ondermaatse gequoteerde vissen die toch 
gevangen worden onderzoekt het ILVO hoe die vis 

aan land kan worden verwerkt, bijvoorbeeld door ze te ‘ensileren’, 
een proces dat lijkt op het inkuilen in de landbouw. Met dit 
onderzoek helpt het ILVO de visserijsector met de wetenschappelijke 
begeleiding in dit uitdagende dossier. 

Sofie Vandendriessche
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G Lancering Compendium voor Kust en Zee 2015

Op 24 november 2015 werd in het Vlaams Parlement de tweede versie 
van het Compendium voor Kust en Zee gelanceerd in aanwezigheid 
van onder meer de Gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, 
en vertegenwoordigers van het kabinet van Vlaams Minister Muyters. 
Het Compendium voor Kust en Zee is een kennisdocument dat het 
zeewetenschappelijk landschap in kaart brengt en de beschikbare 
kennis en informatie met betrekking tot onze kust en zee bundelt. 
Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) behartigt dit initiatief,  
in samenwerking met een netwerk aan experten uit wetenschap, 
beleid, middenveldorganisaties, industrie, etc.

Bij deze tweede versie van het Compendium voor Kust en Zee ging 
extra aandacht naar een reeks afgeleide producten:
•	brochure met een overzicht van de expertise die aanwezig is bij de 

Belgische mariene onderzoeksgroepen;
•	catalogus met de onderzoeksinfrastructuur die beschikbaar is bij de 

mariene onderzoeksgroepen;
•	wegwijzer met relevante financieringsinstrumenten voor mariene 

onderzoeks- en innovatieprojecten;
•	vademecum met de meest pertinente mariene beleidsinstrumenten 

en wetgeving voor het Belgisch deel van de Noordzee.

Ben je dus op zoek naar een expert plasticvervuiling in de oceaan? 
Wil je graag weten hoeveel zand er ontgonnen wordt in onze 
Noordzee? Welke mariene gebieden zijn er nu precies beschermd 
en wie is daar verantwoordelijk voor? Of wat zijn de laatste 
wetenschappelijke inzichten over de effecten van onderwatergeluid 
bij de installatie van windmolens op zee? Een antwoord op 
al deze vragen, vind je in het Compendium voor Kust en Zee. 
Bovendien is alle informatie ook online beschikbaar op www. 
compendiumkustenzee.be.

Hans Pirlet

ILVO

VLIZ
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Bultrug in de Westerschelde

Op 2 december 2015 dook een bultrug op langs de Zeeuwse kust, 
eerst bij Westkapelle, dan iets zuidelijker ter hoogte van Zoutelande. 
Wat later waren het nota bene personen die een gestrande, reeds 
sterk ontbonden griend aan het bergen waren ten westen van 
Vlissingen die het dier zagen voorbijzwemmen, de Westerschelde 
in. Omdat even de vrees bestond dat het dier misschien wel tot 
Antwerpen zou zwemmen, werden Nederlandse en Belgische 
scheepvaartdiensten op de hoogte gebracht. Van bultruggen is 
immers gekend dat ze kwetsbaar zijn voor aanvaringen met schepen. 
Het dier maakte echter rechtsomkeer nabij Borssele, om ’s avonds 
bij Vlissingen voor het laatst op te duiken.
 
Bultruggen ondernemen verre reizen tussen voortplantingsgebieden 
en voedselgronden. Ze zijn, of liever waren, zeer zeldzaam in de 
zuidelijke Noordzee tot in de 20ste eeuw. Dat ze nu jaarlijks worden 
gezien wijt men aan de groei van de populatie na het stoppen 
van de jacht, en/of aan voedselproblemen in hun traditionele 
foerageergronden. En als je er zelf één zou te zien krijgen, vergeet 
dan niet dat foto’s van bultruggen nuttig zijn voor onderzoek: de 
dieren zijn immers individueel herkenbaar aan de vorm van hun 
rugvin en staart, en aan het wit-zwart patroon op de onderkant 
van de staart. Zo heeft men in Europa waargenomen bultruggen 
teruggezien in de Caraïben, terwijl andere blijkbaar afkomstig 
waren van de populatie die zich voortplant in de buurt van de 
Kaapverdische Eilanden.

Jan Haelters, met dank aan: Strandreddingsdienst Vlissingen, Jaap 
van der Hiele (EHBZ), www.zeezoogdieren.org.

Roman over mogelijke olieramp voor de kust

Bij uitgeverij Aspekt verscheen recent de roman “De Olieramp” door 
Jacob Starreveld. Het zoomt in op de mogelijkheid van een ernstige 
olieramp in de Scheldemonding, voor de kust van België/Nederland. 
Door een aanvaring in slecht weer slaat een zware olietanker lek. 
Er stroomt een grote hoeveelheid zware olie de zee in die de stranden 
bedekt. Alle leven sterft en er komen  honderden vogels op het strand 
terecht, dood of half levend, bedekt met een laag olie. 
Er komt een groep scholieren in actie tegen deze vervuiling en 
met ludieke demonstraties en andere acties willen zij bereiken 
dat de schuldigen worden opgespoord, maar vooral dat dit soort 
milieurampen wordt voorkomen. Het boek is verkrijgbaar in de 
boekhandel en via webwinkels aan 18,95 euro. De royalty- opbrengst 
van het boek komt ten goede van het Vogelopvangcentrum De Mikke 
te Middelburg (NL).  
                                                                                              
Henk Licher (Jacob Starreveld)

Kusterfgoed in actie!

       ‘Kusterfgoed’ zag het levenslicht op 1 augustus 2015 en wil 
       zich inzetten voor het lokale roerend en immaterieel erfgoed in 
       Middelkerke, Oostende, De Haan en Blankenberge. 
       In het voorjaar 2016 lanceert Kusterfgoed enkele interessante 
initiatieven. Zo zullen lokale erfgoedspelers projectsubsidies kunnen 
aanvragen en wordt er logistieke hulp aangeboden via een eigen 
uitleendienst met onder andere een fotografi eset, opnametoestellen 
en een fotoscanner. Ook voor advies rond thema’s als behoud en 
beheer, ontsluiting en publiekswerking kan elke erfgoedzorger 
of –enthousiasteling bij deze erfgoedcel terecht. Daarnaast werkt 
Kusterfgoed samen met diverse partners eigen projecten uit. Zo staat 
2016 in het teken van de zeezegeningen. Tot slot wil de erfgoedcel 
cultureel erfgoed aan het brede publiek voorstellen. Dit gebeurt 
onder andere via de website waarop lokale erfgoedspelers en hun 
collecties een plaats krijgen. 

 Hannelore Neyt
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Wist je dat er in Oostende – op de InnovOceansite waar ook het VLIZ 
is gevestigd – een centrum is dat van onschatbaar belang is voor het 
wereldwijd beheer van de zeeën? Een nieuwe brochure vertelt alles 
over het UNESCO IOC Project Office for IODE. Naar aanleiding van  
de tiende verjaardag van het projectkantoor in Oostende, publiceerde 
het Unesco Platform Vlaanderen een brochure.  
‘De oceaan ontsluiten’ geeft uitleg over de verschillende functies 
die het projectkantoor vervult en over de bijdrage die het levert 
aan talrijke wetenschappelijke programma’s. Het projectkantoor 
is in de eerste plaats een opleidingscentrum waar data- en 
informatiebeheerders uit voornamelijk ontwikkelingslanden 
de nodige kennis en vaardigheden komen opdoen om te 
functioneren in de internationale context van de oceanografie en 
de zeewetenschappen. Het is tevens een ontmoetingsplaats voor 
onderzoekers om gemeenschappelijke projecten uit te werken en 
nieuwe technologieën en ontwikkelingen uit te testen.

Het centrum in Oostende is een onderdeel van de 
Intergouvernementele Oceanografische Commissie van Unesco 
(IOC). Het projectkantoor bevordert de operationele ontwikkeling 
van het International Oceanographic Data and Information Exchange 
(IODE) programma van de IOC, dat sinds 1961 actief is in het 
bevorderen van de internationale uitwisseling van oceanografische 
data en informatie. Sinds 2012 is ook het secretariaat van het 
Ocean Biogeographic Information System (OBIS) gehuisvest in het 
projectkantoor. De biodiversiteitsgegevens van meer dan  
500 instituten komen hier samen in een centrale databank.  
Met de meer dan 40 miljoen verspreidingsgegevens van alle 
in zee levende soorten draagt OBIS in grote mate bij tot het 
zeewetenschappelijk onderzoek en is het de referentiedatabank voor 
natuurevaluatie en monitoring. De opleidingen die het projectkantoor 
aanbiedt en de technologieën die het ontwikkelt zijn uitgegroeid 
tot een schoolvoorbeeld in de wereld van de oceanografie en de 
zeewetenschappen. In die mate dat er de komende jaren wereldwijd 
een tiental centra zullen worden geopend naar het voorbeeld van 
het projectkantoor. Die centra zullen regionaal werken onder 
coördinatie van het projectkantoor in Oostende.

De brochure ‘De oceaan ontsluiten – 10 jaar UNESCO IOC 
Projectkantoor voor IODE in Oostende’ is gratis te bestellen via: 
info@unesco-vlaanderen.be of te downloaden op: www.unesco-
vlaanderen.be.                    

Marino Bultinck

Maak kennis met het UNESCO-projectkantoor aan onze kust

UNESCO Platform Vlaanderen
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Het VLIZ stuurt, ondersteunt  
en informeert

Het Vlaams Instituut voor de Zee werd in 
1999 opgericht door de Vlaamse  
regering, de provincie West-Vlaanderen 
en het Fonds voor Wetenschappelijk 
Onderzoek Vlaanderen. Het ontvangt  
binnen het kader van een beheersover-
eenkomst een jaarlijkse toelage van de 
Vlaamse Overheid en van de provincie. 
Het VLIZ heeft als centrale taak het  
wetenschappelijk onderzoek in de kust-
zone te ondersteunen en zichtbaar te 
maken. Hiertoe bouwt het een coördinatie-
forum, een oceanografisch platform en het 
Vlaams Marien Data- en Informatie centrum 
uit. Daarnaast fungeert het instituut als 
internationaal aanspreekpunt en verstrekt 
het adviezen op vraag van de overheid of 
op eigen initiatief. Het VLIZ staat ook in 
voor wetenschapspopularisering,  
sensibilisering en de verdere uitbouw van 
een mariene mediatheek.  
Het VLIZ heeft een interfacefunctie tussen 
wetenschappelijke middens, overheids-
instanties en het grote publiek.  

Vanuit die taakstelling en gedrevenheid  
wil het VLIZ een katalysator zijn voor het  
geïntegreerd kustzonebeheer.  
Het aanbieden van informatie over de 
kust, het bevorderen van contacten tussen 
gebruikers, wetenschappers en beleids-
makers en het helpen sturen en onder-
steunen van de onderzoekswereld zijn 
immers noodzakelijke ingrediënten voor 
geïntegreerd kustzonebeheer.  

Wie interesse heeft in alles wat met  
onderzoek in de kustzone te maken heeft, 
kan individueel of als groep aansluiten als 
sympathiserend lid.
Uitgebreide informatie over het Vlaams 
Instituut voor de Zee is beschikbaar op 
de website (http://www.vliz.be) of op het 
secretariaat (e-mail: info@vliz.be).

Colofon

‘De Grote Rede’ is een informatieblad over de Vlaamse 
kust en aangrenzende zee uitgegeven door het Vlaams 
Instituut voor de Zee (VLIZ).  
Deze uitgave wil informatie aanbieden en opinies aan 
bod laten komen i.v.m. actuele thema’s  
aansluitend bij het concept ‘geïntegreerd kust-
zonebeheer’. 
‘De Grote Rede’ wordt opgesteld door een 
zelfschrijvende redactie van dynamische krachten, 
met ervaring in de onderzoekswereld of met het 
kustzonebeleid, en gerecruteerd uit verschillende 
disciplines en onderzoeksvelden. De leden zetelen 
in de redactie ten persoonlijke titel en niet als  
vertegenwoordigers van de instantie waarbij ze zijn 
tewerkgesteld. Noch de redactie, noch het VLIZ zijn 
verantwoordelijk voor standpunten vertolkt door derden. 
‘De Grote Rede’ verschijnt driemaal per jaar en kan gratis 
worden bekomen door aanvraag op onderstaand adres.  
Reacties op de inhoud zijn steeds welkom bij de 
redactie. Overname van artikelen is toegelaten mits 
bronvermelding.

De naam ‘De Grote Rede’ vraagt enige 
verduidelijking. We hopen met de  
nodige ‘rede’ (Van Dale: ‘samen-
hangende uiting van gedachten over 
een bepaald onderwerp, gericht tot 
publiek’) een toegang te creëren naar 
een zo groot mogelijke stroom aan 
informatie.  
En zoals de Grote Rede op de zee-
kaarten -- een geul ten noorden van 
Oostende -- een belangrijke aanloop is 
van en naar onze kust, wil dit infoblad 
bruggen slaan tussen de Vlaamse 
(kust) en federale (zee) bevoegdheden, 
tussen diverse sectoren, tussen gebrui-
kers sensu stricto en genieters, tussen 
onderzoekers, beleidslui en het grote 
publiek. Tenslotte kan dit blad ook wel 
fungeren als een rustige ankerplaats of 
rede in onze vaak woelige zeewateren.
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