
IN DE BRANDING

OPERATIE  
NOORDZEE 194445,  
KNAPPE EXPO  
TE ZEEBRUGGE
D-day, 6 juni 1944, de dag waarop de 
geallieerden door de Atlantikwall braken. 
Na de massale landingsoperatie in 
Normandië dachten de geallieerden snel 
even op te rukken naar Berlijn. Maar dat 
was buiten de bevoorrading en de Duitsers 
gerekend. De Canadese troepen rijden begin 
september bijna zonder slag of stoot op 
drie dagen door de Belgische kuststreek. 
Op 9 september zijn ze in Oostende, drie 
dagen later in Brugge. Antwerpen was zelfs 
al op 4 september bevrijd door de Britten. 
Maar dan stokt het… Een klein hoekje van 
West-Vlaanderen blijft Duits: het gebied 
tussen Zeebrugge en Knokke. De haven van 
Oostende is te klein om een grote opmars 
naar Berlijn te bevoorraden, daarvoor is 
Antwerpen nodig. Antwerpen is dan wel al 
bijna twee maanden Brits, maar geen schip 
kan de haven bereiken. Duitsland beheerst 
alsnog de Scheldemonding. De doorbraak 
die nodig is om de haven van Antwerpen 
vrij te maken, komt er pas twee maand later. 
0p 1 november 1944 landen de gealli-
eerden op Walcheren, in een operatie die 
niet moet onderdoen voor die van D-Day. 

Driekwart eeuw na de gebeurtenissen ligt 
de zeebodem voor onze kust nog steeds 
bezaaid met de overblijfselen van de toen 
gezonken schepen. Sommige zijn nog heel 
herkenbaar, andere zijn over de bodem 
verstrooid in kleine onderdelen. Het zijn de 
vandaag nog tastbare overblijfselen van een 
oorlog waarvan de laatste getuigen stilaan 
verdwijnen. Wil je dit herbeleven? Dat kan, 
nog tot 6 januari 2021 op de expo “Operatie 
Noordzee 1944-45” in Seafront (Zeebrugge): 
www.dekust.be/seafront. 

HET ZEEBOEK
In ‘Het zeeboek’ van de hand 
van Sarah Devos ontdek je welke 
bijzondere vondsten je zoal kunt 
doen aan de Noordzeekusten, van 
De Panne tot de Wadden. Eerder 
maakte de auteur ‘Het bosboek’, 
een ode aan de inspirerende 
natuur van onze bossen. 
Nu dompelt ze zich volledig onder 
in wat leeft in, op, boven en onder 
de zee. ‘Het zeeboek’ verscheen op 
17 juni 2019 bij uitgeverij Manteau.

Jan Seys

HERSTEL WAARDEVOLLE 
DUINPANNE IN DE SIMLIDUINEN

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) herstelt momenteel 
een vochtige duinpanne in de Simliduinen te Nieuwpoort. Dit is 
een recent verworven natuurdomein van ongeveer 30 ha groot. 
De naam verwijst naar de nv Société Immobilière et Mobiliére 
du Littoral die het gebied in 1928 aankocht. Eind de jaren 
’60 verdween hier een bloemenrijke duinpanne (de zogenaamde 
‘matuvupanne’) onder het asfalt voor de aanleg van tennis-
velden en een minigolfterrein. Die constructies en kunstmatige 
aanplantingen gaan nu op de schop om de vroegere duinpanne 
te herstellen. Vochtige duinpannen vormen een zeldzaam natuur-
lijk milieu voor vele bijzondere plant- en diersoorten, waaronder 
verschillende soorten orchideeën zoals moeraswespenorchis, 
vleeskleurige orchis en rietorchis. Ook de zeldzame rugstreeppad 
voelt zich er prima thuis. De Simliduinen maken deel uit van het 
Europese Natura 2000-netwerk waarbinnen vochtige duinpannen 
belangrijk te beschermen leefgebieden zijn. De Europese Unie 
bekostigt deze natuurherstelwerken mee in het kader van het 
Interreg V-project VEDETTE.

Hannelore MaelfaitANB

VLIZ DE GROTE REDE 2019 | 4930



IN
 D

E B
RA

ND
IN

G
‘ONDINE’, 
EEN 
VOLDRAGEN 
DEBUUT
ROMAN OVER 
DE LOKROEP 
VAN DE ZEE

Soms rustig kabbelend, soms wild uitbrekend beweegt 
Ondine zich door het leven. Als visserskind groeit ze op 
tussen de golven en de gespierde caféverhalen, maar die 
weten haar honger naar het leven niet te stillen. In het 
binnenland leert ze de liefde kennen in al haar facetten, 
maar gaandeweg moet ze beseffen dat geen enkele man 
haar geluk bepaalt. Dan is er enkel nog zijzelf... en de zee. 
Deze roman van Jennifer Vrielinck grijpt je bij de keel, laat 
je niet los, zuigt je mee in de kolken van het leven. En dit 
steevast op het ritme van het getij. Het is heel herkenbaar 
voor eenieder die zich verbonden voelt met de zee, de kust 
of de visserij. Maar ook ‘landrotten’ lezen het in een ruk uit.

Jan Seys

EEN GROTER, VEILIGER EN 
WAARDEVOLLER ZWIN OM 
VAN TE GENIETEN !
Op 4 februari 2019 was het eindelijk zo ver: na drie jaar werken 
kon de internationale dijk worden doorbroken en groeide het Zwin 
eensklaps met 120 hectare! Sindsdien stroomt zeewater het uitbrei-
dingsgebied in en uit. De uitbreiding zorgt voor een duurzame 
oplossing voor de verzanding van het Zwin, creëert bijkomende 
getijdennatuur (slikken, schorren) en geeft een betere bescherming 
tegen overstromingen vanuit zee. Meer info vind je hier: http://
zwininverandering.eu/. Wil je ook direct betrokken zijn bij deze 
boeiende ontwikkelingen? Dat kan. Sinds 30 maart 2019 laat het 
half verharde wandel- en fietspad op de nieuwe groene dijk je toe 
te genieten van een prachtig zicht. Meer nog, je kunt ook helpen 
de veranderingen te documenteren. Maak daarvoor vanop een van 
de vaste punten een foto, voeg de hashtag #zwininverandering 
toe en plaats het beeld op Instragram. Daarnaast organiseert het 
Zwin Natuur Park elke zondag om 13u30 begeleide fietstochten 
(reserveren kan via www.zwin.be). Met wat geluk krijg je heel wat 
topnatuur te zien. En die is er, getuige de veelbelovende broedvo-
gelaantallen in 2018. Toen kwamen op de eilanden in het Zwin – 
mede dankzij de gerichte beheermaatregelen door het Agentschap 
voor Natuur en Bos – maar liefst 1.088 paar kustbroedvogels tot 

broeden, met voorsprong één van de hoogste aantallen van de 
voorbije twintig jaar. De kokmeeuw was de talrijkste soort met 
602 broedparen. Er waren ook hoge cijfers voor zwartkopmeeuw 
(186 paren), visdief (195) en kluut (61). Drie koppel dwergsterns 
vestigden zich laattijdig, en kenden geen succes. Intussen is de 
oppervlakte broedhabitat voor de betrokken soorten fors toege-
nomen, door de aanleg van extra broedeilanden. Benieuwd naar 
hoe de aantallen zullen evolueren in en rond het Zwin Natuur Park, 
de internationale luchthaven voor vogels!

Hannelore Maelfait, Wouter Faveyts

(Wouter Faveyts)

KUSTKIEKJES
(Grote Rede 48)
Met de tip dat het om een weekdier ging en de 
vaststelling dat het bewuste dier een uitwendig 
kalkskelet draagt, was de keuze alvast beperkt 
tot slakken of tweekleppige schelpen. En jawel, 
het is een zeeslak, en niet zomaar een zeeslak! 
De foto toont meerdere gewone schaalhorens 
vastgehecht op een basaltsteen ter hoogte 
van een strandhoofd. Deze inheemse, kegel-
vormige slak graast ’s nachts allerlei wieren van 
het gesteente. Daarna keert ze terug naar haar 
vaste stek om er zich onwrikbaar te verankeren 
aan de ondergrond. Tussen en op de schaal-
horens zijn ook zeepokken te zien. 

Jan Seys

Misjel Decleer
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