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Excursiekalender - 2006
•

Zaterdag 30 september: Strandvegetatie in de baai van Heist onder leiding van
een ervaren gids
Afspraak: 10 uur 30 te Heist, westelijk einde van de Zeedijk

•

Zondag 29 oktober: leven en op en rond de strandhoofden
Afspraak: 10 uur 30 te Westende, Calidris, kruispunt Koninklijke Baan met
Strandlaan. In samenwerking met Natuurpunt Middenkust

•

Zaterdag 11 november: een herfststrand, telkens anders
Afspraak: 10 uur 30 te Oostduinkerke, Sint-André, strand einde Scottlaan

•

Zaterdag 30 december: Eindejaarsexcursie
Afspraak: 14 uur te De Panne, Westhoekstrand. Zeedijkje, einde Dynastielaan

Gezocht: kruiers en andere vissers aan onze kust
Strandwandelaars hebben ze vast al eens aan het werk gezien: de kruiers. Ongeveer
twee uur voor laag water trekken ze - gewapend met waterdichte kledij en een sleepnet vol enthousiasme de zee in, hopend op een goede gamaalvangst. Als ze na een kleine
drie uur weer op het strand komen om hun vangst te zeven en te sorteren, kunnen ze
steevast op belangstellende blikken en vragen van toevallige voorbijgangers rekenen.
Enkele van deze kruiers nemen niet enkel hun gamaalvangst mee naar huis, maar
houden ook heel nauwgezet bij wat ze die dag precies gevangen hebben. Hoewel
garnalen natuurlijk het hoofddoel zijn van het kruien, wordt ook af en toe de rest van de
vangst (tong, pietermannen, krabben, ...) geteld en genoteerd in schriftjes.
Voor ons - het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) - zijn deze gegevens over de kruien visvangsten een heel belangrijke bron van informatie, en dit om meerdere redenen.
Eerst en vooral willen we vermijden dat dergelijke belangrijke gegevens over het leven
in de kustzone verloren gaan. Ten tweede houden sommige kruiers al jarenlang
informatie over hun vangsten bij (soms 10 tot 30 jaar), en dit stelt ons in staat om een
aantal lange termijn trends te onderzoeken. Als we - na verloop van tijd - over
voldoende bruikbare gegevens beschikken, kunnen we bijvoorbeeld nagaan of er over
de jaren heen meer of minder garnalen (en ander zeeleven) wordt gevangen en wat de
eventuele oorzaken hiervan zijn. Daarnaast kan er ook een vergelijking gemaakt worden
tussen de gamaalvangsten aan de oost- en de westkust. Deze informatie kunnen we
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echter niet zomaar uit onze mouw schudden: hiervoor hebben we de hulp nodig van de
talrijke kruiers langs onze kust, die bereid zijn hun gegevens aan ons door te geven.
Misschien wordt dit niet genoeg vermeld, maar de input van vrijwilligers voor
wetenschappelijk onderzoek is niet te onderschatten. Wetenschappers gaan namelijk uit
van de stelling "meten is weten", maar veelal zijn ze niet in staat om zelf al deze
metingen uit te voeren, waarbij het belang van vrijwilligers duidelijk wordt. Je kunt het
vergelijken met de vele amateur-vogelkijkers die al jarenlang hun vogelwaarnemingen
bijhouden. Hoewel deze waarnemingen vaak vanuit andere doelstellingen worden
verricht, is de verzamelde informatie van onschatbare waarde voor wetenschappers die
bijvoorbeeld de veranderingen in vogeltrek en het voorkomen van bepaalde soorten in
een gebied willen onderzoeken en verklaren.
Momenteel beschikken we over vijf datasets van kruiers langs de oostkust, maar ook
over een dataset die de vangsten van een aantal hengelaars beschrijft. We willen ons
echter niet beperken tot kruiers en hengelaars, ook informatie van lijn- en strandvissers
(hengelen vanop bootjes of vissen met een boomkor vanop een bootje) zullen we
opnemen in onze databank. Naast de eigenlijke data is het ook belangrijk dat u ons kan
vertellen hoe u bij het hengelen, vissen of kruien precies te werk gaat. Hierbij zijn we
vooral geïnteresseerd in de plaats waar u gaat kruien of hengelen, het soort net of aas
dat u gebruikt, enz. De gegevens over de vangsten zullen niet zomaar voor iedereen
toegankelijk zijn: de informatie die wij ontvangen zal enkel worden verwerkt en
vrijgegeven als de kruiers, vissers of hengelaars daar zelf de toestemming voor geven.
Iedereen (kruiers, hengelaars, lijnvissers, strandvissers, strandjutters, ...) die wil
meewerken aan dit initiatief door zijn vangsten aan ons kenbaar te maken of wie over
gegevens beschikt, maar niet zeker is of ze bruikbaar zijn voor ons, kan contact
opnemen met Leen Vandepitte (tel: 059/34 01 55 of mail: leen.vandepitte@vliz.be). Het
hoeft hierbij helemaal niet om lange tijdsreeksen te gaan, ook gegevens van het voorbije
jaar zijn meer dan welkom.
Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Leen Vandepitte

