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O p r u im a c t ie  V l a a m s e  s t r a n d

De vierde editie van de Lenteprikkei, een jaarlijkse strand- 
opruimactie in alle Vlaamse kustgemeentes onder impuls 
van het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer, kende 
een groot succes. In totaal zamelden 711 vrijwilligers 237p 
kg afval in overeen lengte van 9,9 km. De grote hoeveel
heid aangetroffen hout op de stranden d it jaar (752 kg o f  
31%) is waarschijnlijk te wijten aan het stormachtig weer 
en het springtij twee weken vóór de Lenteprikkei. Touw & 
textiel (593,5 kg) en plastiek (528 kg) vormden samen met 
hout 79% van de totale hoeveelheid ingezameld afval.

Er is ook wel wat variatie tussen de gemeentes wat de ver
deling van de afvalfracties betreft. In Bredene werd erg 
veel touw & textiel gevonden (47%). In De Panne bestond 
het strandafval voornamelijk uit restafval (40%), terwijl 
Middelkerke bijvoorbeeld een vrij grote fractie papier & 
karton (17%) kende. Naast het ‘ klassieke’ afval (plastiek, 
touwen, schoenen, etc.) werden ook een aantal eigenaar
dige vondsten gedaan zoals pralines, shampooflessen, 
patronen van een jachtgeweer, een Spaanse visbak, 
sinaasappelen en een resem plastic soldaatjes.

Met de Lenteprikkei wil het Coördinatiepunt strandbezoe- 
kers sensibiliseren inzake het afval dat aanspoelt vanuit 
zee o f op het strand achtergelaten wordt, en hoe d it kan 
worden voorkomen en selectief verwijderd. Hopelijk kan 
deze vierde Lenteprikkei ook een aanzet zijn voor meer 
kustgemeenten om specifieke strandzones in de toekomst 
handmatig te reinigen. Een mooie win-win situatie voorde 
gemeente, voorde strandbezoeker, voor de zeewering én 
voor de natuur! Meer informatie en sfeerfoto’s zijn terug te 
vinden op www.lenteprikkel.be
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Op 3 i maart 2007  verzamelden 711 vrijwilligers niet minder dan 
2379  kg afval op Vlaamse stranden (CPj

http://www.lenteprikkel.be


UiTKERKSE Po l d e r : e e n  m e e r w a a r d e  v o o r  n a t u u r  
ÉN MENS

Natuur dient niet enkel om beschermd te worden, maar biedt ook 
heet wat natuurbeleving voor de bezoeker. Dat b lijk t uit een studie 
die Natuurpunt in 2006 liet uitvoeren in het natuurgebied Uitkerkse 
Polder. Deze authentieke kustpoider scoort b ij bezoekers zeer hoog 
naar belevingswaarde. Bovendien blijken de 150.000 bezoekers 
per jaargoed vooreen stimulans van 3,5 miljoen EUR aan de lokale 
economie.

Wie de Vlaamse kust zegt, denkt aan zon, zee, strand en horden 
toeristen. Dat beeld doet de kust echter oneer aan, zo b lijk t u it een 
studie uitgevoerd door het studiebureau Regenboog Advies bij 
420 polderbezoekers, 10 bedrijfsleiders en 200 bewoners en bezoe
kers van Blankenberge. De combinatie van rust, het weidse land- 
schap, de rijke natuur en het ruime logementaanbod van de Vlaamse 
kust zorgt vooreen eigen publiek. Jonge gezinnen, natuurliefheb
bers,....het hele jaar door genieten z ij van de Uitkerkse Polder. Uit de 
studie b lijk t dat de inspanningen van Natuurpunt, onder de vlag 
“Natuur voor iedereen”, vruchten afwerpen en ook een meerwaarde 
bieden voor recreanten die even de dagdagelijkse stress willen 
ontvluchten o f voor toeristen die een vakantie 4 in het groen’ dichtbij 
huis verkiezen. De Uitkerkse Polder genereert bovendien jaarlijks 
een lokale economische impuls van 3,5 miljoen EUR (aan horeca, 
lokale middenstand,...). Natuurbescherming kost dus niet enkel 
geld. De Blankenbergse schepen Patrick De Klerck verwelkomde de 
studie met open armen. Het gemeentebestuur ziet hierin een beves
tiging dat haar keuze om het project te ondersteunen sinds 1992 de 
juiste was. Ze wil dan ook via bv. het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan o f haar toeristische dienst kansen blijven scheppen 
voor een doordachte natuurgerichte recreatie.

De studie werd op 4 mei voorgesteld op een studiedag waar ook 
andere Vlaamse en Nederlandse sprekers inspirerende voorbeelden 
aanhaalden van de win-win natuurbescherming en toerisme.
Zo schetste Theo Meeuwissen, Staatsbosbeheer, het verhaal van de 
Hoge Veluwe dat volgens een andere studie goed is vooreen 
tewerkstelling van 34.950 personen en een economische impuls van 
maar liefst 5.823.757.000 EUR. Of hoe natuurbehoud meeris dan 
opkomen voor “enkele”  plantjes en vogeltjes.

Wie meer wil weten, kan in het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder 
het onderzoeksrapport gratis bekomen.
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V e r d r o n k e n  V e r l e d e n  in  b o e k v o r m

Het maritieme erfgoed komt sinds 2003 regelmatig in de kijker, d it 
keer met de catalogus 4 Verdronken Verleden’ (G. Gevaert, M. 
Pieters, I. Zeebroek ea. (ed.) 2007. Verdronken Verleden. Passé 
Submergé. Drowned Past. Ertrunkene Vergangenheit, Brussel, 147 
pp). Deze catalogus vloeit voort u it het tweede internationale 
colloguium over maritieme archeologie in het Zuidelijk 
Noordzeegebied 4 Ter zee o f niet ter zee’ . Dit symposium werd in 
september 2006 georganiseerd door het Vlaams Instituut voor het 
Onroerend Erfgoed (VIOE), het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), 
de stad Brugge, het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust 
(MDK) en diverse verenigingen van amateur onderwaterarcheolo- 
gen. Naar aanleiding hiervan werd de tentoonstelling Verdronken 
Verleden opgezet in het Provinciaal Hof te Brugge door het VIOE, 
de provincie West-Vlaanderen en de Maatschappij der Brugse 
Zeevaartinrichtingen (MBZ) i.s.m. een hele reeks partners.
Samen met de wens om deze tentoonstelling te laten rondreizen, 
werd een kleine gelijknamige catalogus gerealiseerd. De MBZ nam 
de taak op zich om de opmaak van het boekje te verzorgen.

Het VIOE stond in voor het drukken. Dit boekje is een vierde in de 
reeks over het maritieme erfgoed, die enkele jaren geleden werd 
opgestart in een samenwerking tussen de provincie West- 
Vlaanderen (Provinciaal museum Walraversijde) en het VIOE.

Met d it dubbele in itia tie f- de catalogus en het laten reizen van de 
tentoonstelling - wil het VIOE, de MBZ en de provincie West- 
Vlaanderen het waardevolle en bedreigde onderwatererfgoed to t b ij 
de mensen brengen. De tentoonstelling bereikt via de opstelling op 
verschillende locaties een veel ruimer publiek. De geïnteresseerde 
bezoeker kan overeen catalogus beschikken in viertalen. Zo krijgt 
ook het buitenlands publiek de kans om het werk te ontdekken dat 
in Vlaanderen op het vlak van maritieme archeologie wordt geleverd. 
Het boekje bevat enkele belangrijke maritiem archeologische reali
saties en ontdekkingen u it eigen land zoals de koggen van Doei, het 
recent ontdekte wrak op de zandbank Buiten Ratel, het onderzoek 
naar onderzeeboten, de vissersnederzetting Walraversijde, enz. 
Daarnaast komen ook enkele internationale projecten aan bod, 
waaronder de Vikingschepen van Skuldelev, het Vliegent Hart en de 
Mary Rose.

De catalogus is beschikbaar in het Provinciaal Museum 
Walraversijde, waar ook de tentoonstelling nog loopt to t eind jun i 
2007. In ju li is de tentoonstelling te zien in het cultuurhuis de 
Scharbiellie in De Panne en in 2008 wordt ze o.a. verwacht in het 
Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke.
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VlJF SCHEPEN BETRAPT t ij d e n s  g r o o t s c h e e p s e  o p e r a 
t ie  TEGEN O LI EVE RVU I LE RS

Van 17 tot 26 april 2007 vond een grootscheepse operatie tegen olie- 
vervuilers plaats in het zuidelijk deel van de Noordzee en het Kanaal. 
Gedurende tien dagen werd meer dan 220 uur continu gevlogen 
waarbij zeven vliegtuigen elkaar voortdurend a flosten. Ter vergelij
king: op één jaar tijd  vliegt België ongeveer 250 uur! Er werden drie 
belangrijke doelstellingen vooropgesteld: 10 dagen continu toezicht 
houden om olievervuilers te betrappen, het gebruik van satelliet- 
beetden verder optimaliseren en de gerechtelijke procedures opvol
gen na het betrappen van een vervuiler.

De ingezette middelen tijdens deze operatie, Super CEPCO 
genaamd, waren indrukwekkend. Naast het Belgische observatie
vliegtuig, waren ook de andere tanden die zich in het Bonn Akkoord 
verenigd hebben in de strijd tegen otievervuiting op zee, met o f 
zonder vliegtuig aanwezig: Nederland, het Verenigd Koninkrijk, 
Frankrijk, Denemarken, Duitsland, Zweden en Noorwegen.
Tientallen satellietbeelden werden ais extra toezichtmiddel ingezet 
en er stonden ook zeven schepen stand-by voor interventies op zee 
(staalnames van olievlekken, inspecties van vervuilende schepen).

De deelnemende vliegtuigen namen meer dan 45 keer een olievlek 
waar. Er zijn v ijf vaststellingen gedaan waarbij schepen vermoedelijk 
op lozen betrapt werden: drie in Britse wateren, één in Nederlandse 
wateren en één in onze Belgische wateren. De v ijf dossiers worden 
nu verder onderzocht door de bevoegde binnen- en buitenlandse 
autoriteiten. De operatie werd geleid door de Beheerseenheid van 
het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM, Departement van 
het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen: 
www.mumm.ac.be), in samenwerking met het Verenigd Koninkrijk, 
Frankrijk en Nederland en met de financiële steun van de Europese 
Commissie. Ook tai van Belgische overheidsdiensten speelden 
een belangrijke rol!

I Van 17 tot 26 april 2007  vond een grootscheepse operatie tegen 
olievervuilers plaats in het zuidelijke deel van de Noordzee en het 
Kanaal. Gedurende tien dagen werd meer dan 220 uur continu gevlo
gen waarbij zeven vliegtuigen elkaar voortdurend aflosten (SM)
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http://www.mumm.ac.be

