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Met meer dan 1000 zijn ze intussen, 
de Vlaamse onderzoekers en beheer
ders die van de zee en kust hun 
professioneel actieterrein maken.
Ben je  benieuwd naar hun bevindingen 
en heb je  een prangende vraag over het 
zilte nat, de duinen, het strand o f onze 
riviermondingen ? Stel je  zeevraag, 
z ij zoeken voor jou het antwoord!

KAN ONZE NOORDZEE 
BEVRIEZEN?

Na de vele zachte winters van het afge
lopen decennium en de berichtgeving over 
afsmettende ijskappen was de aandacht voor 
d it  natuurfenomeen wat op de achtergrond  
geraakt. Deze w inter bracht daar enige ver
andering in, z ij het da t de lange vorst- en 
sneeuwperiodes noo it het bevriezen van 
delen van de Noordzee in z ich t brachten.
Zelfs een verhoopte nieuwe editie  van de 
Elfstedentocht kon e r n ie t van af.

Wat m oet er dan wet gebeuren om toch 
minstens he t strandwater te doen bevriezen? 
En hoe ver in de t ijd  moeten we teruggaan 
om getuigenissen te vinden van een 
derge lijk  schouwspel? Twee vragen waarop 
we in deze bijdrage een antwoord zochten.

W a n n e e r  b e v r ie s t  d e  z e e ?

Terwijl zoet water bij o°C in ijs wordt 
omgezet, bevriest zeewater met een zout
gehalte ais dat van de Noordzee (ongeveer 
35 gram zout per lite r water) pas bij een 
watertem peratuur van -1,8 to t -2°C. De kans 
dat het Noordzeewater aan onze kust 
bevriest is overigens bijzonder klein.
De gemiddelde w intertem peratuur van het 
zeewater bedraagt in België immers 6°C en 
het moet dus al behoorlijk lang en streng 
vriezen vooraleer het zeewater zo sterk is 
afgekoeld dat ijskristallen zich kunnen gaan 
vormen. Bovendien spelen ook de waterdiep
te, de windsnelheid en de strom ing een rol. 
Eens de bevriestemperatuur bereikt, zal het 
ondiepe strandwater sneller bevriezen dan 
het diepere water meer zeewaarts.
Anderzijds houden strom ing en harde wind 
de bovenste waterlagen in beweging wat 
ijsvorm ing verhindert.

In onze contreien is enkel gedurende de 
allerstrengste w inters sprake van bevriezend

■ Marianne Florizoone ais kind op het bevroren strand van Oostduinkerke tijdens de strenge 
winter van 1963 (MFj

zeewater. De w inter van 1963 was in die zin 
legendarisch (zie verder), maar ook in 1929, 
1947,1954 en 1979 was sprake van ijs- 
banken, ijsschotsen of meer uitgestrekte 
ijsophoping langs onze kusten. Zo kende 
Oostende op Valentijnsdag 1929 de laagste 
temperatuur van de eeuw (-19°C), temidden 
een tiendaagse periode met in Ukkel gemid
deld slechts -8,9°C. Ijsvorm ing in rivieren en 
kanalen, maar ook op de Maas en in de 
Noordzee waren er het gevolg van. Ook de 
koudegolf die het land in zijn greep hield 
vanaf eind januari 1954 mocht er zijn.
Rivieren en kanalen waren op veel plaatsen 
overdekt met ijs en aan de kust vormde zich 
een kleine ijsbank. Ijsvorming op het strand 
was er ook recenter tijdens de strenge vorstpe
riodes in 1979, halverwege de jaren ‘1980 en in 
1996. Hoewel februari 1979 de laagste gemid
delde maandtemperatuur van de periode 
1968-2008 kende, zakte de temperatuur van 
het zeewater voor onze kust niet onder -i°C.

(zie foto), getuigt: “ Begin jaren ’60, in een 
barre winterperiode, konden m ijn ouders d it 
kiekje nemen op het strand van Oostduin
kerke. Uitstapjes werden niet veel gem aakt in 
die tijd , maar zoiets spectaculairs zo d ich t b ij 
huis: een bevroren zee, da t mocht toch 
niemand missen. Daar stond ik  dan als klein  
meisje van 3 o f  4 ja a r (ik  weet he t n ie t meer 
precies) op die gro te  bevroren ijsschots, een 
rots in de verdwenen branding. Ik besefte het 
toen niet, maar dergelijk s taa ltje  wonderlijke, 
en vooral ijskoude, natuurpracht zouden we 
to t heden n ie t meer meemaken” .
De Noordzee was, zover men kon zien, 
bevroren. Van golfslag was er op het strand 
geen sprake meer en enkelingen waagden 
zich verder op de bevroren zee. Ijsschotsen 
waren op sommige plaatsen to t wel 2-2,5 m 
hoogte opgestuwd.
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GETUIGENISSEN

Toch b lijft voor zij die het hebben mee
gemaakt, vooral die w inter van 1963 in het 
geheugen gegrift. Marianne Florizoone, nog 
een kleuter tijdens die beruchte periode
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