
Eugène Leloup 
 

Eugène Leloup (°Luik, 31 december 1902 - †31 juli 1981) was een wetenschapper 

en doctor in de dierkunde. Hij was ruim vier decennia lang 

werkzaam aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwe-

tenschappen (KBIN), en was er van 1954 tot 1958 directeur ad 

interim. Tussen 1947 en 1967 stond hij bovendien ook aan het 

hoofd van het Zeewetenschappelijk Instituut (ZWI) in Oostende. 

 

De voornaamste onderzoeksthema’s van Eugène Leloup waren 

de anatomie, morfologie en vooral taxonomie van hydroïdpolie-

pen (klasse Hydrozoa) en van chitons of keverslakken (klasse 

Polyplacophora). Later in zijn carrière zou Leloups interesse ook 

meer en meer uitgaan naar hydrobiologische studies betreffen-

de de biologie en ecologie van organismen die in water leven. 

Hij leidde onder andere een hydrobiologische expeditie naar 

het Afrikaanse Tanganyika-meer en was de eerste wetenschap-

per die het potentieel van de Oostendse Spuikom inzag voor 

het verrichten van fundamenteel ecologisch en aquacultuuron-

derzoek. 

Levensloop 

Eugène Henri Joseph Leloup kwam op 31 decem-

ber 1902 ter wereld in Luik. Hij doorliep zijn gehe-

le schoolcarrière in zijn geboortestad en studeerde 

in 1926 af als doctor in de natuurwetenschappen 

aan de Université de Liège [1, 2, 3, 4].  Zijn proef-

schrift handelde over de anatomie en de ontwikke-

ling van de hydroïdpoliep Velella spirans (synoniem 

van de geaccepteerde naam Velella velella), beter 

gekend als het bezaantje (zie ‘Zijn werk en belang 

voor kust- en zeeonderzoek’) [5, 6]. Na het behalen 

van zijn diploma bleef Leloup nog een kleine twee 

jaar actief aan de Luikse universiteit als assistent 

bij de leergang zoölogie (dierkunde). In 1928 ruilde 

hij Luik echter in voor Brussel, waar hij eerst als 

assistent-onderzoeker en vanaf 1931 als assistent-

conservator aan de slag kon bij het Koninklijk Na-

tuurhistorisch Museum (vanaf 1948 Koninklijk Bel-
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gisch Instituut voor Natuurwetenschappen - KBIN). In 1937 werd hij aan dezelfde instelling verder 

gepromoveerd tot conservator van de afdeling Recente Invertebraten (ongewervelden; tegenwoordig 

deel van de Operationele Directie Taxonomie en Fylogenie), tien jaar later kwam daar nog een be-

noeming tot laboratoriumleider bij. Leloup zou tot aan het einde van zijn professionele loopbaan in 

1968 hoofd van de afdeling Recente Invertebraten blijven. Na het pensioen van directeur Victor Van 

Straelen in 1954 leek Leloup bovendien de gedoodverfde opvolger als hoofd van het KBIN. Tegen-

stand vanuit wetenschappelijke instellingen als het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervu-

ren en de Université Libre de Bruxelles én vanuit het personeelsbestand van het Instituut zelf, zou-

den deze aanstelling echter verhinderen. Een eenduidige reden voor deze tegenkanting kon helaas 

niet achterhaald worden, al wordt overal bevestigd dat aan de kwaliteiten van Leloup als weten-

schapper en bestuurder niet getwijfeld werd. Volgens sommige bronnen lag de Waalse afkomst van 

Leloup en zijn moeilijkheden om vlot Nederlands te spreken aan de basis van deze tegenstand, ter-

wijl andere bronnen eerder de nauwe band tussen Leloup en zijn voorganger Van Straelen aanhaal-

den als oorzaak van het probleem. Van Straelen was namelijk geen onbesproken figuur. Begin jaren 

1950 kwam hij in conflict met de overheid omtrent werken aan het torengebouw van het KBIN, en 

zijn standpunten over de koningskwestie (die de Belgische politiek bezighield tussen 1945 en 1951 

en uiteindelijk leidde tot het aftreden van koning Leopold III) verziekten de situatie nog verder. Uit-

eindelijk werden de werken aan het torengebouw volledig stopgezet en moest het personeel mach-

teloos toezien hoe de lokalen verkommerden en er voor nieuwe collecties geen plaats meer was. De 

conflicten met de politieke wereld veroorzaakten zo ook grote interne spanningen. De benoeming 

van Leloup, één van de toegewijde medewerkers van Van Straelen, werd - aldus de krantenartikels 

van die tijd - door velen geïnterpreteerd als een poging van de oud-directeur om zijn invloed en 

greep op de instelling ver-

der te verlengen, en net 

hierop zaten weinig we-

tenschappers te wachten. 

Wat de ware toedracht van 

dit verhaal ook is, Leloup 

zou uiteindelijk nooit di-

recteur van het KBIN wor-

den. Tussen 1954 tot 1958 

was hij wel actief als di-

recteur ad interim, maar 

daarna moest hij plaats 

maken voor André Capart, 

die het instituut tot 1978 

onder zijn hoede zou heb-

ben [1, 2, 3, 4, 38]. 

 

 

 

Eugène Leloup aan de slag in zijn 

laboratorium in het Koninklijk Na-

tuurhistorisch Museum in 1942. Op 

de achtergrond zien we de week-

dierkundige William Adam (© Ar-

chief KBIN). 
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Leloup trad in 1947 ook aan als directeur van het Zeewetenschappelijk Instituut (ZWI) in Oostende. 

Deze instelling opende reeds in 1927 de deuren en legde zich toe op zeevisserijonderzoek, de inven-

tarisatie van fauna en flora van de Belgische kustwateren en de statistische controles van de zeevis-

serij [4, 7]. Leloup bleef op post als hoofd van het ZWI tot in 1967, toen het instituut bij gebrek aan 

geldmiddelen opgedoekt werd [8]. De Luikse onderzoeker was verder ook actief als secretaris van 

het Comité National des Sciences Biologiques, stond vanaf 1949 klaar als Belgisch afgevaardigde 

van de International Council for the Exploration of the Sea (ICES) en werd in 1953 aangesteld als 

voorzitter van de Société Royale Zoologique de Belgique. Tussen 1954 en 1959, en nogmaals tussen 

1965 en 1968, viel Leloup bovendien de eer te beurt om te dienen als vice-voorzitter van de boven-

vermelde International Council for the Exploration of the Sea. Deze internationale organisatie werd 

reeds in 1902 opgericht en opereert tot vandaag vanuit Kopenhagen als een globaal samenwerkings-

verband dat onderzoek voert en adviezen formuleert voor een duurzaam gebruik van de zeeën en de 

oceaan [4, 9, 10, 11] . 

 

Eugène Leloup was een ijverig onderzoeker, met 

niet minder dan 250 publicaties achter zijn naam 

(waarvan verschillende postuum verschenen). 

Vanaf het prille begin van zijn carrière legde Le-

loup zich voornamelijk toe op het systematisch, 

anatomisch, taxonomisch en morfologisch onder-

zoek van talloze mariene soorten, waaronder ver-

schillende types neteldieren, met een bijzondere 

aandacht voor hydroïdpoliepen. Hij verrichtte ook 

heel wat onderzoek naar schaaldieren en week-

dieren en was met name een wereldwijd erkend 

expert op vlak van de chitons of keverslakken [1, 

2, 5]. In de periode na de Tweede Wereldoorlog 

zou Leloups focus - voornamelijk onder invloed 

van zijn aanstelling als directeur van het ZWI in 

1947 - weliswaar ook vaker verschuiven naar het 

veld van de hydrobiologie (vakgebied dat zich 

bezighoudt met de biologische en ecologische 

studie van organismen in het water) (zie ‘Zijn 

werk en belang voor kust- en zeeonderzoek’) [1, 

4].  

 

Leloup werd tijdens zijn carrière meermaals be-

kroond voor zijn onderzoek. Zo won hij in de peri-

ode 1941-1946 de prestigieuze vijfjaarlijkse Ed-

mond de Selys Longchamps-prijs - uitgereikt door 

de Academie royale de Belgique aan een originele 

publicatie over de actuele of fossiele fauna van 

België - voor zijn morfologisch-systematisch onderzoek van het Belgische mariene leven. Leloup was 

tevens laureaat van de vijfjaarlijkse Lamarck-prijs (periode 1949-1953), die eveneens toegekend 

wordt door de Academie royale de Belgique en dit aan werken betreffende de morfologie van een 

specifieke zoölogische groep. Ten slotte kon Eugène Leloup in 1949-1950 ook de Adolphe Wetrems-

Illustratie van een keverslak (Cryptocoda gerlachi) die verza-

meld werd tijdens de Belgica-expeditie van 1897-1899 naar 

Antarctica en die door Leloup uitgebreid bestudeerd werd 

(Leloup, 1938).  
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prijs voor natuurwetenschappen (opnieuw uitgereikt door de Belgische Académie royale) op zijn 

naam schrijven. Hij deelde deze onderscheiding weliswaar met enkele mede-onderzoekers waarmee 

hij in 1946-1947 hydrobiologische studies uitvoerde in het Afrikaanse Tanganyika-meer (zie ‘Zijn 

werk en belang voor kust- en zeeonderzoek’) [1]. Eugène Leloup overleed op 31 juli 1981 op 78-

jarige leeftijd. Een specifiek geslacht van keverslakken kreeg, als postuum eerbetoon aan deze Belgi-

sche onderzoeker, de naam Leloupia [2].  

 

Zijn werk en het belang voor kust- en zeeonderzoek 
 

Eugène Leloups belang voor de Belgische mariene wetenschappen is in de eerste plaats het resul-

taat van zijn bijdrage aan de taxonomische studie van verschillende soorten keverslakken en netel-

dieren (zoals hydroïdpoliepen). Daarnaast leverde hij ook aan het onderzoeksdomein van de hydrobi-

ologie een belangrijke contributie. Hoewel de expeditie naar het Tanganyika-meer (1946-1947) in 

principe binnen het veld van de limnologie (wetenschap gericht op de studie van binnenwateren) 

valt, wordt deze hier toch ook van naderbij bekeken. Leloup en de andere expeditieleden vielen im-

mers in belangrijke mate terug op hun mariene expertise om deze wetenschappelijke ontdekkings-

reis tot een goed einde te brengen. 

 

Neteldieren 

 

Eugène Leloup legde zich in eer-

ste instantie toe op de systema-

tiek, anatomie (ontleedkunde), 

taxonomie (classificatie) en mor-

fologie (vormkunde) van verschil-

lende mariene organismen, met 

een bijzondere aandacht voor 

verschillende soorten neteldieren 

(Cnidaria). Onder andere de klas-

se van de hydroïdpoliepen 

(Hydrozoa) kon vaak op zijn inte-

resse rekenen. Leloups allereer-

ste wetenschappelijke publicatie 

handelde bijvoorbeeld over de 

hydroïdpoliep Velella spirans 

(synoniem van Velella velella), 

beter gekend als het bezaantje. 

Dit is  een kwalachtig uitziend 

diertje dat aan de bovenkant uit-

gerust is met een klein driehoe-

kig zeiltje, waardoor het zich 

door de wind kan laten voortbe-

wegen. Het waren echter vooral 

de buiskwallen (Siphonophorae) 

die als hydroïdpoliepen de mees-

te aandacht kregen van Leloup. 

Illustratie van de hydroïdpoliepsoort Cordylophora caspia (Leloup, 

1952). 
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Ook over de viltkokeranemoon (Ceriantharia), een neteldier behorend tot de klasse van de bloemdie-

ren (Anthozoa), publiceerde de onderzoeker verschillende werken, bijvoorbeeld over de larven van de 

Arachnactidae [1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13]. 

 

Leloup werd omwille van zijn expertise betreffende neteldieren op regelmatige basis ingeschakeld 

bij het verwerken van stalen verzameld tijdens internationale oceanografische expedities. In 1931 

publiceerde hij bijvoorbeeld een artikel over de hydroïdpoliepen van het Porpita-geslacht, die verza-

meld werden tijdens de onderzoeksreis van het Noorse schip Armauer Hansen in de Noord-

Atlantische Oceaan in 1922 [14, 15].  Enkele jaren later werden aan Leloup eveneens de buiskwal-

stalen toevertrouwd van de befaamde Belgica-expeditie van 1897-1899 naar Antarctica, samen met 

de ribkwallen (Ctenophora) die tijdens deze tocht gevangen werden [16]. Ook de buiskwallen die ver-

zameld werden in de Afrikaanse kustwateren ter hoogte van de Zuid-Atlantische oceaan tijdens de 

Belgische oceanografische Expeditie M’Bizi in 1948-1949 werden door Leloup verwerkt [17]. Leloups 

deskundigheid trok bovendien ook de belangstelling van de Japanse keizer Hirohito (1901-1989), 

een gepassioneerd bioloog met een bijzondere interesse voor Hydrozoa. Hij verzamelde gedurende 

de jaren 1930 verschillende soorten hydroïdpoliepen in de baai van Sagami, die hij op aanraden van 

zijn wetenschappelijke raadgever dr. Hattori aan de Belgische expert bezorgde om verder te determi-

neren. Leloup zou tussen de opge-

stuurde exemplaren onder andere drie 

nieuwe soorten ontdekken, waaronder 

de Sertularia hattorii. De hele collectie 

keerde trouwens pas in 2013 terug 

naar Japan, nadat het uitbreken van de 

Tweede Wereldoorlog in 1940 het 

terugzenden van de verzameling ver-

hinderde. Sindsdien zijn de stalen te 

bewonderen in het Showa Memorial 

Institute binnen het Nationaal Muse-

um voor Natuur en Wetenschap in 

Tokio [18, 19]. 

 

 

Keverslakken 

 

In de loop van de jaren 1930 kwamen naast 

de neteldieren ook de weekdieren 

(Mollusca) in Leloups vizier.  De weten-

schapper concentreerde zich hierbij in het 

bijzonder op de anatomische, taxonomische 

en morfologische studie van chitons of ke-

verslakken (klasse Polyplacophora): langwer-

pige, ovale weekdieren met een rugschelp 

bestaande uit verschillende platen. Leloup 

zou tijdens zijn loopbaan uitgroeien tot één 

van de leidende autoriteiten binnen dit 

gebied van de malacologie 

De kleine verzameling hydroïdpoliepen uit de Japanse baai van 

Sagami, zoals deze jarenlang bewaard werd in de Invertebraten-

collectie van het KBIN (© KBIN/Samyn, 2014). 

Voorbeeld van een chiton of keverslak, in dit geval een 

Tonicella lineata (Kirt L. Onthank). 
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(weekdierkunde) en wijdde in totaal zo’n 65 wetenschappelijke artikels aan deze chitons. Hij onder-

zocht stalen die afkomstig waren van over de hele wereld, onder meer uit Vietnamese, Mozambi-

kaanse, Filipijnse, Zuid-Afrikaanse en Chinese wateren (zie publicatielijst). Hij zou zo maar liefst 45 

nieuwe taxa (naam voor categorieën als variëteit, soort, geslacht, familie, enz.) toevoegen aan de 

kennis over de keverslakken. In cirkels van ‘chitonologen’ wordt zijn naam - aldus de Nederlandse 

weekdierkundige en auteur van Catalogue of living Chitons Piet Kaas - dan ook met grote eerbied ge-

noemd [1, 2, 20].  

 

Tanganyika-expeditie (1946-1947) 

 

In 1946-1947 stond Eugène Leloup aan het hoofd van een hydrobiologische expeditie naar het Tan-

ganyika-meer, gelegen op de grens van Burundi, Tanzania, Zambia en (de toenmalige Belgische kolo-

nie) Congo. De enorme oppervlakte van het meer (ca. 32.900 km2), de ligging nabij de evenaar en de 

grote dieptes tot wel 1470 meter maakten van het Tanganyika-meer een uitzonderlijk onderzoeksge-

bied voor natuurwetenschappers. Sinds de ontdekking van het meer in 1858 door de Britten Richard 

Burton en John Speke, ontpopte deze  zich dan ook tot het studiegebied van talloze wetenschappelij-

ke expedities. In de late 19e en de tweede helft van de 20e eeuw vonden vooral heel wat Britse dier-

kundigen hun weg naar het Tanganyika-meer. Het was echter de Belgische mariene bioloog Louis 

Stappers die in de periode 1911-1913 als eerste systematische peilingen en bathymetrisch onder-

zoek zou uitvoeren in het meer, en zo een start maakte met het in kaart brengen van het bodemreliëf 

en het documenteren van chemische gegevens en temperatuurmetingen van het water [3, 21, 22, 23, 

24, 25]. Leloups hydrobiologische expeditie in 1946-1947 bouwde verder op het werk dat reeds door 

Stappers verzet was. Het was Victor Van Straelen, toenmalig directeur van het Koninklijk Natuurhis-

torisch Museum, die de impuls gaf voor deze reis. Op kosten van het Ministerie van Koloniën en met 

steun van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (NFWO) werden vijf Belgische we-

tenschappers gedurende een jaar naar Congo gestuurd met als doel de intensieve en methodische 

studie van de wateren van het meer, zowel op fysisch, chemisch, dier- als plantkundig vlak. Leloup 

werd, als leider van 

de wetenschappe-

lijke delegatie, bij-

gestaan door 

zoöloog André Ca-

part, ichtyoloog 

(vissendeskundige) 

Max Poll, botanist 

(plantenkundige) 

Ludo Van Meel en 

chemicus Jean Kuf-

ferath [3, 21, 22, 

23, 24,  

De leden van de expeditie naar 

het Tanganyika-meer in 1946-

1947 op een rij. Van links naar 

rechts zien we Capart, Kufferath, 

Poll, Van Straelen, Leloup en Van 

Meel (Vivé, 1996). 
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Hoewel het om het onderzoek van een meer ging, werd deze reis toch eerder opgevat als een 

‘oceanografische’ expeditie. De enorme uitgestrektheid en de grote dieptes van het Tanganyika-meer 

zorgden er, aldus expeditieleden Capart en Kufferath, immers voor “dat de middelen die veelal ge-

bruikt worden voor hydrobiologisch onderzoek in zoet water (ook limnologie genaamd) hier onvoldoende 

zijn en dat het onderzoek dan ook gebruik moet maken van de apparatuur en de technieken die ontwik-

keld zijn door oceanografen [25].” Ook Leloup gaf te kennen dat tijdens de voorbereiding van de reis 

vooral “documentatie, gereedschap en specifieke benodigdheden verzameld werden voor onderzoek dat 

eerder aansloot bij het gebied van de oceanografie dan dat van de limnologie” [22]. Gewapend met deze 

uitrusting ging het vijfkoppige team op 26 september 1946 aan boord van het stoomschip Baron 

Dhanis, om uiteindelijk tot 21 december 1947 vanop dit schip een schat aan nieuwe gegevens te ver-

zamelen op het Tanganyika-meer. In de eerste plaats kon, met behulp van een echolood, de bathy-

metrische kaart met het reliëf van de bodem van het meer verder op punt gesteld worden. Op dit 

plan werd o.a. de gemiddelde diepte van het meer vastgelegd op 1000 meter, en werd ook de maxi-

mumdiepte van 1470 meter definitief opgetekend. Hierdoor kon het Tanganyika-meer gecatalogi-

seerd worden als het op één na diepste ter wereld (na het Siberische Baikal-meer). 

Samen met de bathymetrische peilingen werden eveneens fysisch-chemische profielen opgemaakt, 

die vaststelden dat het meer slechts tot op zo’n 100 à maximum 230 meter een leefbare omgeving 

vormde voor vissen en andere aërobe organismen (die zuurstof nodig hebben), terwijl het grootste 

deel van de grotere dieptes uit zogenaamd zuurstofloos ‘fossiel water’ bestonden. Ook over de rijke-

lijke aanwezigheid van plankton in het water en over de leefgemeenschappen op verschillende 

De Baron Dhanis ligt voor anker in de Baai van M’toto (in het westen van het Tanganyika-meer), 5 februari 1947 

(Leloup, 1949). 
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plaatsen in het meer werden gegevens vergaard, terwijl eveneens een aanzienlijke collectie aan fau-

na- en florastalen bijeengebracht werd [21, 22, 25]. Leloup zelf zou zich na de reis toeleggen op de 

verwerking van de stalen van de invertebraten (ongewervelden), met een bijzondere aandacht voor 

de unieke mollusken (weekdieren waaronder verschillende bivalven en gastropoden) en kwallen 

(behorende tot de neteldieren) die in het meer aanwezig waren [21, 23, 28, 29, 30]. Het doel van al 

deze studies was trouwens niet louter wetenschappelijk, maar ook economisch van aard. Men wou 

immers nagaan in hoeverre het meer kon uitgebaat worden als commerciële visserijgrond. Op basis 

van de fysisch-chemische observaties, de overvloedige vondst van plankton in het water én de resul-

taten van de experimentele visserij tijdens de expeditie, werd aan het einde van de reis geconclu-

deerd dat het Tanganyika-meer zich wil degelijk zou lenen tot deze activiteit. Deze vaststelling, die 

bevestigd werd door later onderzoek, zou een belangrijke rol spelen bij de opstart van de commerci-

ële visserij op dit meer vanaf de jaren 1950. Dit was geen onbelangrijke ontwikkeling, vooral omwil-

le van het belang van vis als bron van dierlijke eiwitten in het dieet van de lokale bevolking [21, 22, 

25, 26, 27]. Ook vandaag de dag worden in België trouwens nog studies ondernomen in Afrikaanse 

meren. De afdeling ‘Vertebraten - onderzoekseenheid Ichtyologie’ van het departement Afrikaanse 

Zoölogie binnen het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) is zo onder andere verantwoor-

delijk voor de gegevens inzake Afrikaanse zoet- en brakwatervissen (‘FishBase for Africa’) binnen de 

ruimere databank ‘FishBase’, de grootste vis-encyclopedie en wetenschappelijke bron met alle be-

schikbare data over vissen wereldwijd [32]. De Afrikaanse meren behoren daarnaast onder andere 

ook nog tot het studiegebied van de afdeling Limnologie van de UGent en het Laboratorium voor 

Aquatische ecologie van de KULeuven. 

Het sorteren van de visvangst op het dek van de Baron Dhanis, 15 februari 1947 (Leloup, 1949). 
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Leloup en het Zeewetenschappelijk Instituut (1947-1967) 

 

Na het overlijden van de vori-

ge directeur Gustave Gilson, 

kwam Eugène Leloup in 1947 

aan het roer van het Zeewe-

tenschappelijk Instituut (ZWI-

°1927) in Oostende te staan. 

Onder zijn leiding zou het 

ZWI zich voornamelijk toeleg-

gen op hydrografische en 

planktonische waarnemingen, 

biologische studies van be-

paalde visserijproducten zoals 

haring, sprot, tong, garnalen, 

oesters en mosselen, en tech-

nische studies betreffende de maaswijdte van visnetten [31]. Leloup zou vanaf de late jaren 1950 

ook een cruciale rol spelen in de opstart van het methodisch en fundamenteel onderzoek in de 

Oostendse Spuikom. Reeds in 1940 publiceerde hij de eerste systematische beschrijving van de fau-

na en flora van de Spuikom (Leloup & Miller, 1940), en na zijn aanstelling als hoofd van het ZWI ver-

grootte zijn belangstelling voor deze 85 hectare grote waterplas alleen maar. Hij was het die als eer-

ste de unieke mogelijkheden van de Spuikom inzag voor het verrichten van fundamenteel ecologisch 

en aquacultuuronderzoek. Het besef dat de Spuikom mogelijks model kon staan voor het Noordzee-

ecosysteem en dus buitengewoon geschikt was voor beschrijvend en experimenteel ecologisch on-

derzoek, zou in de loop van de jaren 1960 en 

1970 uiteindelijk leiden tot een exponentiële 

groei van de wetenschappelijke studie van deze 

biotoop. Parallel hiermee startte ook het onder-

zoek met betrekking tot diverse aspecten van de 

kweek van oesters en andere tweekleppigen in de 

Spuikom [33], een onderwerp waaraan Leloup 

reeds sinds het einde van de jaren 1950 belangrij-

ke bijdragen leverde. Ondernemer Raoul Ha-

lewyck - telg uit een familie die reeds sinds 1856 

actief was in de oesterindustrie - was hier name-

lijk al sinds de jaren 1930 volop aan het experi-

menteren met de integrale oesterkweek (waarbij 

de weekdieren zich voortplantten én volledig ont-

wikkelden in Belgische wateren), maar ondervond 

na afloop van de Tweede Wereldoorlog allerlei 

problemen. De bedding van de Oostendse Spui-

kom was, door jarenlang onbruik tijdens en na de 

Tweede Wereldoorlog, immers sterk verzand en 

toegeslibd, waardoor de gebruikelijke kweek van 

platte oesters (Ostrea edulis) op de bodem niet 

langer mogelijk was. Een nieuwe teeltmethode 

Luchtfoto van Oostende met zicht op de Spuikom (Frankwin van Winsen). 

De oesterkweek op stokken in de Spuikom in Oost-

ende, met de stelling op de achtergrond (Archief 

Raoul Halewyck). 
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bleek noodzakelijk, en het was het 

ZWI, en met name Eugène Leloup die 

in 1956 uiteindelijk met het idee van 

de teelt op stokken op de proppen 

kwam. Hierbij werden twee- en drie-

jarige oesters met cement vastgezet 

op houten stokken, die hangend aan 

een stelling ondergedompeld werden 

in de Spuikom. De voortdurende be-

weging van de stokken in het water 

verzekerde de oesters van een rijke 

voeding, terwijl ze zich ook vrij van 

slijk konden ontwikkelen. Deze nieu-

we manier van kweken hielp de firma 

“Halewyck & Cie” enigszins vooruit, 

maar algauw doken andere proble-

men op in deze Oostendse waterplas. 

Vooral de slechte bodemgesteldheid van de Spuikom en de aanwezigheid van verschillende parasie-

ten in het water van het bassin vormden een bedreiging voor de kweek van de kwetsbare platte oes-

ters. Op 26 mei 1959 werd door de overheid dan ook een werkgroep ‘Oestercultuur’ opgericht, die 

onder leiding van Eugène Leloup de meest geschikte plaatsen voor integrale oesterkweek aan de 

Belgische kust moest opsporen en de reële mogelijkheden van die locaties in kaart moest brengen. 

Er kwamen uiteindelijk vier plaatsen in aanmerking: het Zwin, de wateren tussen Zeebrugge en Blan-

kenberge, het Handelsdok te Nieuwpoort en de Spuikom te Oostende. In de daaropvolgende jaren 

werd in het bijzonder de Spuikom intensief bestudeerd. Onderzoekers als Guido Persoone 

(Universiteit Gent) en Philip Polk (Universiteit Brussel) zouden uiteindelijk de absolute voortrekkers 

worden van deze wetenschappelijke studies in de Spuikom, waaraan ook honderden studenten van 

alle Belgische universiteiten een bijdrage leverden. Het Instituut voor Zeewetenschappelijk Onder-

zoek (IZWO), de opvolger van het in 1967 opgedoekte ZWI, zou hier trouwens een belangrijke coördi-

nerende rol in spelen. Leloup bleef tot en met 1973 publiceren over het systematisch en doorgedre-

ven onderzoek rond de oesterkweek in de Spuikom, maar in hetzelfde jaar besloot Raoul Halewyck 

definitief de stekker uit zijn experiment te trekken. Dat jaar bracht de onderneming nog 268.555 oes-

ters op de markt, maar door de slechte waterkwaliteit was wel ongeveer 30% van het totale aantal 

uitgezette dieren verloren gegaan. Vanuit de Belgische universiteiten werden de wetenschappelijke 

studies in de Spuikom wél nog volop verdergezet tijdens de jaren 1970, maar in het volgende decen-

nium kende het onderzoek een markante terugloop. Onder andere de verdere achteruitgang van de 

waterkwaliteit en de overmatige groei van het groenwier Ulva lactuca (of zeesla) in de Spuikom - dat 

bij afbraak zuurstoftekort veroorzaakt - waren hiervoor verantwoordelijk [33, 34, 35, 36, 37]. 

 

Publicaties van Leloup 

 
Voor het meest actuele overzicht van mariene en kustgebonden publicaties van Leloup, volg deze 

link:  

www.vliz.be/en/imis?module=person&persid=28449  
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