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V r a c h t s c h ip  z in k t  o p  N o o r d z e e  I n h e t  z a n d  g e s c h r e v e n :
UNIEK BOEK OVER DE W ESTHOEKDUINEN

Op 5  december 2012 kwam de autocarrier ‘Baltic Ace’ in 
aanvaring met het containerschip ‘Corvus J’. Dit 
gebeurde op één van de drukste scheepvaartroutes op 
de Noordzee, ongeveer 100 kilometer uit de kust van 
Rotterdam. De Nederlandse Kustwacht zette 
onmiddellijk een reddingsactie op het getouw. Daarbij 
werd ook de Belgische Seaking ingeschakeld. Andere 
schepen die in de buurt waren, boden hulp. De Baltic 
Ace is vrij snel na de aanvaring gezonken. De zoektocht 
naarde 24 opvarenden werd om ha lf drie ’s nachts 
gestaakt. Dertien personen konden gered worden.
Zij werden met onderkoelingsverschijnselen 
overgebracht naar ziekenhuizen in Rotterdam, Veurne 
en Oostende. Er werden eveneens vier lichamen 
geborgen. De volgende dag werd de zoekactie hervat. 
De Seaking haalde nog een stoffelijk overschot uit het 
water. Dat bracht de voorlopige balans van dodelijke 
slachtoffers op vijf. Later die dag werd de reddingsactie 
naar de overige zes vermiste personen gestaakt. Er was 
geen hoop meer dat er nog overlevenden zouden 
worden aangetroffen. Er is radioverkeer uitgezonden 
waarin de passerende scheepvaart verzocht werd 
scherp u it te kijken en bijzonderheden te melden aan 
het Kustwachtcentrum.

Rond het wrak van de Baltic Ace zijn wrakboeien gelegd 
zodat schepen om het wrak heen kunnen varen. Hoewel 
de schepen botsten b ij een belangrijk knooppunt vóór 
Rotterdam, zou het ongeluk geen invloed hebben op 
de toegankelijkheid van de haven. De oorzaak van de 
aanvaring is nog niet bekend. De BMM voerde op 
6 december een observatievlucht u it maar er werd geen 
oliepollutie waargenomen.

De tentoonstelling over de geschiedenis van de Westhoekduinen 
in De Panne z it erop, maar het prachtige naslagwerk ‘In het zand 
geschreven. De duinen van de Westhoek. Een geschiedenis’ is nog 
steeds verkrijgbaar. In d it boek is de rijke geschiedenis van België’s 
meest westelijke duingebied vanuit verschillende hoeken belicht. 
Bezieler en coördinator van het boek, Hans Berguin, slaagde erin 
topexperten -  elk in hun vakgebied -  samen te brengen rond d it 
project. Achtereenvolgens komen aan bod: het menselijk gebruik 
van de duinen van de Ijzertijd to t nu, het verhaal van de Panse haven 
die er nooit is gekomen, de Westhoekduinen ais deel van de Duitse 
Altantikwall en de veranderende landschappen en levensvormen in 
het gebied. Het 304 pagina’s tellende werk is ook nog eens prachtig 
geïllustreerd, stijlvol uitgegeven en vergezeld van een rijke selectie 
kaarten en historische documenten.
Meer info: http://inhetzandgeschreven.be.

Jan Seys

De Baltic Ace, dat onder de vlag van de Bahama’s voer 
en 1.417 nieuwe wagens aan boord had, was op weg van 
Zeebrugge naar Kotka (Finland). De Corvus J, een 
containerschip uit Cyprus, was onderweg van 
Grangemouth (Schotland) naar Antwerpen. Het geraak
te beschadigd maar kon toch op eigen krachten 
de haven van Antwerpen bereiken.

Charlotte Devriendt
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H e t  KUSTKOMPAS 2012 H e t  w a l v i s s e n v e r d r i e t  v a n  N e d e r la n d

Wil je  meer weten? 
De publicatie 
‘ Kustkompas 2012’ 
is aan te vragen via 
info@kustbeheer. 
be. Ze is ook digitaal 
raadpleegbaar op 
www.kustatlas.be

Hannelore Maelfait

De Belgische kust evolueert en de duurzaamheid van die
veranderingen kun je  in cijfers duiden. Wist je bijvoorbeeld dat:
• het aandeel dagtoeristen dat met de trein naar de Belgische kust 

komt in 2011 gedaald is to t 12% (t.o.v. 15% in 2008)?
• in  de kustzone 58.195 gezinnen (o f 22,2%) in een kansarme buurt 

wonen?
•22%  van de totale oppervlakte van de kustgemeenten geniet 

van een o f andere vorm van bescherming met het oog op 
natuurbehoud?

•in  2011 slechts 11 olielozingen op zee werden vastgesteld? In 1995 
waren d it er nog 54.

• er aan de kust 
per 100 inwoners 
jonger dan 20,188 
inwoners ouder 
dan 60 zijn?

:

\ Het kustkompas
2012

Johannes, o f beter Johanna, is niet meer. De bultrug van 12m lang en 
20 ton zwaar, die op 12 december vast kwam te zitten op de ondiepte 
‘Razende Bol’ tussen Den Helder en het eiland Texel, heeft vierdagen 
later de geest gegeven. Verschillende pogingen om het dier te redden, 
waren mislukt. Zelf toen er pnaal beslist was om het dier met een 
spuit(je) u it haar lijden te verlossen, liep d it niet van een leien dakje. 
Intussen is het dier afgevoerd en door Naturalis onderzocht en ontleed. 
Merkwaardig genoeg spoelde op 15 december op diezelfde Razende 
Bol ook nog een dode Potvis aan...

Jan Seys

O p r o e p :  w ie  l e v e r t  m e e s t  s p e c t a c u la i r e  
‘ b e v r o r e n  z e e ’ - f o t o  u i t  w i n t e r  1962-1963?

De winter van 1962-1963 was de strengste winter in België sinds het 
begin van de meteorologische waarnemingen in 1815. Rivieren en kana
len vroren dicht. Zelfs de Noordzee was deels met ijs bedekt. Dit leverde 
uitzonderlijke beelden en taferelen op. Vijftig jaar later wil een tentoon
stelling in het Vlaams Natuureducatiecentrum ‘De Nachtegaal’
(De Panne) deze strenge winter voor jong en oud terug to t leven wekken.

Daarom doen we een oproep naar al onze lezers, kennissen en vrienden 
om ons voor 15 maart hun sprekende beelden te bezorgen.
Zoals bijvoorbeeld van de IJzermonding, het bevroren strand o f de 
Noordzee zelf. Uit het toegestuurde materiaal selecteren we ook de 
mooiste beelden die worden gepubliceerd in het volgende nummer van 
het tijdschrift.

Het beeldmateriaal u it de Westkust ze lf (De Panne, Koksijde, Nieuw- 
poort) wordt tevens opgenomen in de beeldbank ‘ WESTHOEK ver
beeldt’ . D it is een in itia tie f van de het gemeentebestuur Koksijde in 
samenwerking met het intergemeentelijk samenwerkingsverband 5-art.

maar ja natuurlijk !de “Buiten Ratel” !?!

-  ' S ' "

Dat is een restant van ons jaarlijks 
zandbanksculpturenfestival: 

de “ratelslang” !

jan Seys
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