
Luchtbeeld van de zandbank voor de kust van Heist. De ondiepte is het rechtstreekse gevolg van de uitbouw van de Zeebrugse voorhaven en is 
begrensd door de erosieput voor de haveningang van Zeebrugge, de Paardenmarkt, de Appelzak en het strandnatuurreservaat ‘Baai van Heist’.

EBGEUL TEN ZUIDEN VAN 
AANZANDEND GEBIED 

Het ondiepe kustgebied tussen de 
voorhaven van Zeebrugge heeft de 
voorbije decennia enkele interessante 
evoluties gekend. Eén daarvan is de 
aanzanding en het ontstaan van een 
nieuwe zandbank ten gevolge van de 
uitbouw van de voorhaven van Zeebrugge 
in de tachtiger jaren van de vorige 
eeuw. In een ruim gebied tussen de 

toen gebouwde oostelijke strekdam en 
Duinbergen, heeft zich geleidelijk aan 
een massa zand opgehoopt boven op 
de bestaande Paardenmarkt-zandbank. 
Die toegenomen sedimentatie in de 
daar ontstane luwte is het gevolg van 
de verminderde stroomsterkte achter de 
oostdam van de Zeebrugse voorhaven. 
Zowel aan de noordzijde als ten zuiden 
van de opgehoogde zandbank, treedt 
dan weer ontzanding op. De ebgeul die 
verantwoordelijk is voor de ontzanding 

ten zuiden van de Paardenmarkt is de 
Appelzak. Eigen aan een ebgeul is dat 
de stroming er het sterkst is bij afgaand 
tij, dus als het zeewater voor onze kust 
wegtrekt in zuidwestelijke richting. Twee 
keer per etmaal baant het water in de 
Appelzak zich als het ware een weg tussen 
de kustlijn en de Paardenmarkt-zandbank. 
Door die regelmatige uitschuring bedraagt 
de diepte er tot 6 m t.o.v. het laagwater-
nulniveau. Ook in de Westerschelde zijn 
de diepere hoofdgeulen veelal ebgeulen.

De Appelzak is een geul voor de Belgische oostkust. 
Deze diepte tussen de NederlandsBelgische grens 
en Duinbergen (gemeente KnokkeHeist) zorgt 
voor ontzanding van de kustlijn, in een gebied waar 
aanzanding de norm blijkt te zijn.

APPELZAK
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De Appelzak is een geul gesitueerd in het ondiepe kustgebied ter hoogte van Zeebrugge. De geul is, sinds de uitbouw van de voorhaven van Zeebrugge in de tachtiger 
jaren van de vorige eeuw, verantwoordelijk voor de ontzanding ten zuiden van de Paardenmarkt. Kaartje: VLIZ.

WHAT’S IN A NAME?

De naam Appelzak voor de ebgeul tussen 
de rijksgrens en Duinbergen, staat voor 
het eerst vermeld op Nederlandse kaarten 
uit 1855. De naam komt ook herhaaldelijk 
voor in Nederland. Minstens vier andere 
geulen in de ruimere Westerschelde-
omgeving heten Appelzak. Zowel in het 
Paulinaschor (bij Bath) en op de Platen van 
Hulst als in het voormalige Hellegat (bij 
Hulst) en ter hoogte van de Ballastplaat 
(Antwerpse haven) bevindt zich een op 
een zandplaat of ondiepte doodlopende 
diepere geul of geulrestant met die naam. 
Dat Appelzak vooral lijkt voor te komen 
in het Westerscheldegebied, is geen 
toeval. De Westerschelde wordt namelijk 

gekenmerkt door een meergeulenstelsel: 
de rivier bestaat uit verschillende geulen, 
hoofd- en neven(vaar)geulen, afgewisseld 
door zandplaten of plaatcomplexen, die 
droogvallen bij laagwater. En in dit ganse 
vlechtwerk van geulen treden ook allerlei 
kleinere verbindingen en vertakkingen 
op, soms dwars door de plaatcomplexen 
heen. Ook een natuurgebied langs het 
Hollands Diep, nabij Moerdijk, draagt de 
naam Appelzak. Het woord zak is in de 
Nederlandse dialecten ruim verbreid voor 
‘steeg, doodlopend straatje’. Dat men het 
woord dus ook gebruikt voor een doodlo-
pende geul, ligt voor de hand. In combinatie 
met appel, duidt het toponiem Appelzak op 
een bultig of hobbelig lichaam, gelijkend op 
een zak met appels.

 HET WOORD ZAK IS 
IN DE NEDERLANDSE 

DIALECTEN RUIM VER
BREID VOOR ‘STEEG, 

DOODLOPEND STRAATJE’. 
DAT MEN HET WOORD DUS 
OOK GEBRUIKT VOOR EEN 

DOODLOPENDE GEUL,  
LIGT VOOR DE HAND 
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