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OOSTENDEBANK
De Oostendebank is voor het eerst terug te vinden op een zeekaart 

van de Franse Marine, “Reconnaissance hydrographique de la Côte 
Nord de France” uit 1801, samengesteld door Charles-François 
Beautemps-Beaupré (1776-1854). Het is een ondiepte gelegen voor de 
kust van Oostende en naar die stad genoemd. Etymologisch is daarmee 
de kous af. Over wat er zich ter hoogte van deze zandbank vandaag 
afspeelt en in de toekomst gepland is, is het laatste woord evenwel 
nog niet gezegd.     

De meest oostelijke van de Vlaamse Banken

De Vlaamse Banken zijn al sinds jaar en dag berucht bij 
zeevarenden. Het was dan ook geen sinecure om met de vrij primitieve 
plaatsbepalingssystemen van weleer veilig tussen deze ondieptes te 
laveren. De Vlaamse Banken vind je tussen de ingang tot het Kanaal 
(op Franse bodem) en Oostende, als een vrijwel doorlopende reeks van 
ondiepten, gescheiden door diepere geulen. Hun lengteassen vormen 
een hoek van circa 20° ten opzichte van de Vlaamse kust. De meest 
oostelijke van deze Vlaamse Banken is de Oostendebank. Westelijk is 
hij van de Middelkerkebank gescheiden door het Uitdiep, een ebgeul 
met een diepte tot 20 meter. 

De Oostendebank heeft een vrij effen oppervlak. Hij  bezit 
veel minder zandgolven dan bijvoorbeeld de Middelkerke- en de 
Kwintebank. Op het peilingsplan Westende-De Haan van de Vlaamse 
Hydrografie (2015) vertoont de bank wel een twaalftal kleine bulten 
of hompels die bij laagwater nog zeker drie tot vijf meter onder het 
zeeoppervlak blijven en ongeveer acht à tien km uit de kust van 
Raversijde liggen.  

Uit een vergelijking met de eerste min of meer betrouwbare 
zeekaarten (vanaf 1800) blijkt de vorm van de Oostendebank tamelijk 
stabiel te zijn. Wel kunnen er kleine bodemschommelingen zijn 
opgetreden. Zulke subtiele bodemstructuren konden vroeger immers 
nog niet nauwkeurig worden opgemeten. Zelfs de eerste akoestische 
meettechnieken (in “single beam”) bestonden nog niet in de 19de eeuw. 
Plaatsbepaling gebeurde toen nog met sextant en plaatspasser.

Een gebied met een lang verhaal

Raar maar waar. Tussen het huidige Oostende en waar zich 
vandaag de Oostendebank bevindt, lag ooit één van de belangrijkste 
riviervalleien van het zuidelijk Noordzeegebied. Deze zogenaamde 
Oostende Vallei voerde zoet water vanuit het binnenland af richting 
de huidige Straat van Dover, en was wel 10 km breed en 40 m diep. 
Veel later, toen het klimaat opwarmde en de zeespiegel steeg, raakte 
deze vallei geleidelijk aan overstroomd en opgevuld. Vanaf 7000 jaar 
geleden ten slotte kreeg de getijdeninvloed de Noordzee ten volle 
in zijn greep. Met zand afkomstig uit oudere, onderliggende lagen, 
vormden de getijstromen wat we nu kennen als de Vlaamse Banken.  
En hiermee was de Oostendebank geboren. 

Lange tijd hadden vissers hier en elders in de Noordzee vrij spel en 
hoefden ze de ruimte enkel te delen met andere zeevarenden. Vandaag 
is de Oostendebank nog steeds in trek bij Vlaamse garnaalvissers en 
Nederlandse boomkorvaartuigen, maar ze zijn er niet langer alleen. 
Het gebied wordt sporadisch gebruikt bij militaire oefeningen. De 
aanlandingskabel voor het offshore windpark van C-Power loopt 
door het gebied. En ook natuurbescherming heeft een claim gelegd 
op delen van de Oostendebank. Zo is het gebied aangewezen bij 
Europa als speciale beschermingszone voor vogels, vanwege de 
belangrijke aantallen dwergstern, fuut, dwergmeeuw, visdief en grote 
stern. Ook roodkeelduikers, zee-eenden en meeuwen vertoeven 
hier graag. En daarnaast ligt de Oostendebank ook binnen een door 
Europa beschermd Habitatrichtlijngebied, dat de zeebodem van 
een aanzienlijk deel van de westelijke Belgische kustwateren beter 
probeert te beschermen. 

  De Oostendebank (oranje) is niet alleen in trek bij vissers,  
de zandbank is ook opgenomen in twee natuurbeschermingszones 
(respectievelijk een Vogelrichtlijn- en een Habitatrichtlijngebied: 
groen gearceerd) en wordt ingezet voor militair gebruik (zwart gear-
ceerde zoekzone)(VLIZ)
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