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Voorwoord

De Oostendse Spuikom heeft a l heel wat water 
naar de zee doen vloeien. Toen d it bekken van 
ca. 85 ha zo 'n  honderd jaa r geleden werd 
ontwikkeld om de havengeul van Oostende te 
ontdoen van overtollig sediment, kon niemand 
vermoeden dat de Spuikom nooit voor d it doei 
zou worden gebruikt. De stromingen die b ij de 
eerste proeven werden opgewekt, bleken immers 
veel te krachtig. Bovendien beslisten de eerste 
W ereldoorlog en nieuwe ontwikkelingen in de 
baggersector over een andere toekomst voor 
deze brakwaterplas. En zo groeide de Spuikom 
uit tot een geliefd terrein voor oesterkwekers, 
watersporters, wandelrecreanten, vissers, vogels 
en vogelliefhebbers, maar ook tot een een tijde
lijke landingsplaats voor Duitse watervliegtuigen 
tijdens de tweede W ereldoorlog en een 'kweek
v ijver' voor Belgische mariene onderzoekers.

Dat elk van die functies zijn eigen vereisten stelde 
en stelt naar het beheer van d it gebied toe, 
spreekt voor zich. Dat een goed beheer/be le id  in 
de eerste plaats nood heeft aan informatieuitwis- 
seling en overleg, is a l even triviaal. Vanuit die 
bezorgdheid besliste het in 1999 opgerichte 
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) om voor zijn  
eerste 'nationale' symposium ais onderwerp de 
'Oostendse Spuikom: historiek, onderzoek en 
perspectieven' te kiezen. De studiedag was met 
140 deelnemers een succes. N ie t alleen kon met 
d it in itia tief worden ingespeeld op een vraag

naar informatieoverdracht tussen de verschillende 
gebruikers van de plas, het g a f ons ook de kans 
aan te sluiten b ij een stukje traditie van het 
Belgisch marien onderzoek. De voorganger van 
het VLIZ, het Instituut voor Zeewetenschappelijk 
Onderzoek (IZWO), dat werd opgericht in 1970 
en in 2001 opging in het huidige VLIZ, vervulde 
immers een baanbrekende rol in het coördineren 
en stimuleren van marien onderzoek in 
Vlaanderen. Een meerderheid van onze mariene 
onderzoekers kwam via die weg onvermijdelijk 
in aanraking met het vlakbij de IZWO-gebouwen 
gelegen ecosysteem van de Oostendse Spuikom.

In deze vóór u liggende 'VLIZ Special 
Publication' vindt u achtereenvolgens het 
programma van de studiedag, de voordrachten 
van de zeven hoofdsprekers, het relaas van het 
debat en een uitgebreide bib liografie  die door 
onze bibliothecaris, Jan Haspeslagh, in het 
verlengde van deze studiedag werd opgemaakt. 
Het geheel is doorspekt met mooie foto's die 
hopelijk b ij u de sfeer van de Spuikom -  en van 
de studiedag -  ruimschoots kunnen oproepen.

Het stemt ons overigens tevreden, nu een goed  
jaa r na de studiedag over de Spuikom, te mer
ken dat deze ééndagsactie een hele trein aan 
acties in beweging heeft gezet. Rechtstreeks 
voortkomend uit de studiedag werd een beheers
commissie Spuikom opgericht -  met VLIZ ais 
coördinerend en voorzittend orgaan -  en werden 
beheersovereenkomsten afgesloten tussen de 
beheerder/ eigenaar A W Z -W W K  en de Stad 
Oostende enerzijds en tussen A W Z-W W K  en 
VLIZ anderzijds. Tevens werd een blijvende 
dialoog op gang gebracht tussen alle gebruikers 
van het gebied. En recent startte een studie voor 
een langetermijnvisie op het beheer van de 
Spuikom, die moet uitmonden in een breed 
gedragen beleidsplan rekening houdend met de 
potenties en kwaliteiten van deze plas.
O f d it alles za l uitmonden in een evenwichtig, 
multifunctioneel en duurzaam gebruik van de 
Oostendse Spuikom op middellange termijn, 
za l finaal afhangen van de goedw il van alle 
betrokkenen en dus moeten blijken in de toe
komst. W ij z ijn  alvast overtuigd dat via overleg 
en dynamiek veel mogelijk is!

Jan Mees, directeur VLIZ

MD

M et 140 inschrijvingen
mocht deze studiedag bogen op een divers
en ta lrijk  publiek
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Gespoeld, gespuid, 
gebaggerd

Freddy Hubrechtsen
Oostendse Heem- en Geschiedkundige kring  
'De Plate', Gerststraat 35A , B-8400 Oostende 
(Tel.: 0 5 9  5 0  71 45)

Zolang de mens zich niet o f w e in ig  bekommerde 
om veiligheid of economisch gew in had de natuur 
aan onze kusten de vrije  loop. Fenomenen ais 
vloed, eb, getijdengeulen, slikken, schorren, w ad
en veenvorming bepaalden er het landschap. 
Duingebieden werden weidegrond, er ontstonden 
bewoningskernen en de visserij begon een 
belangrijke rol te spelen. De natuur zelf had aan 
de Vlaamse kust niet voor de nodige bescherming 
gezorgd door baaien of een stabiele, rotsachtige 
bodem w aardoor de bewoner uiteindelijk zelf 
moest ingrijpen.

■  Aanleg van de haven en eerste 
Spuikom
Oostende, d ie  vooral van de visvangst leefde, 
verkreeg in 1267  stadsrechten. A llengs werd 
deze bedrijv igheid steeds maar be langrijker en al 
snel werd er o.a. uitgevoerd naar Kortrijk, 
Doornik, Bergen, D owaai, Valencijn, Rijsel en 
Kamerrijk. De scheepjes werden steeds op het 
strand gezet om met een volgende vloed terug 
zee te kiezen. U ite indelijk was het g raa f Philips 
de G oede die op  2 7  december 1445  een octrooi 
verleende om een haven aan te leggen.
De aanleg van de haven, die van west naar oost 
liep en de oude stad van de nieuwe scheidde, 
werd voltooid door het doorsteken van de zeedijk 
ten westen van de stad op 1 8 oktober 1446.
Het ging hier uiteraard om een getijdenhaven die 
enkel bij vloed te bereiken was. Geen eeuw later, 
in 1517 , moest in het oostelijk gedeelte van de 
haven reeds een spuisluis, met achteraan vol
doende w ateroppervlak, gebouwd worden om 
door schuring het dichtslibben tegen te gaan.
De afvloeiing van de binnenwateren via de 
Oostendse W atergang in de havengeul was van 
geen betekenis.

In 1580  koos de stad de z ijde  van de Staten van 
de nieuwe 'G eünieerde Nederlanden'.
Deze daad werd voor Oostende een omwenteling 
op alle gebied. In 1584 werd een strook duinen 
ten oosten van de stad geslecht om strategische 
reden w aardoor het w ater vrij spei kreeg tot diep 
in het hinterland. Door het herhaalde binnen
stromende water, de 'G roote V loe iing ' genoemd, 
ontstond er ten zuiden en zuidwesten een 
uitgestrekt krekengebied dat later zow el op m ili
ta ir gebied ais voor de haven van groot belang 
bleek te z ijn . De tijdens het Beleg van Oostende 
(1601-1604) volled ig verzande oude haven werd 
gedem pt en de nieuw ontstane 'G eule ' ten oosten 
van de stad werd verbeterd en ais nieuwe haven 
in gebruik genomen. O ok deze was echter een 
getijdenhaven met alle problemen van dien.

■  Het Spoelpoldersysteem  
De haven werd met elk getij geschuurd maar dat 
geluk duurde niet eeuw ig. De mens eiste 
opnieuw  zijn plaats op en het indijken van land
bouwgrond ving weer aan met de heraanleg van 
de westelijke Steense Dijk in 1608  en de aanleg 
van de G roene Dijk ten oosten (de huid ige grens 
Oostende-Bredene) in 1612 . In 1625 -1626  
w ierp  men een nieuwe d ijk  op, de Legaardsdijk, 
langs de rechterzijde van de Gouwelozekreek 
van de Steense d ijk  tot de Geule. Dit had ais 
resultaat da t de Catharinapolder, ten noorden 
van de Legaardsdijk, dichtslibde w aardoor de 
haven niet meer voldoende gespoeld werd.
In 1662 peilde men in de havengeul b ij laag 
w ater ca 1 meter, buiten de havenhoofden 3 m 
en in de geul aan de havenmond vormde zich 
telkens weer een bank die bij deze peiling 
slechts 5 0  à 6 0  cm onder het laagwaterpeil lag. 
In 1663 werd de Zandvoordedijk aangelegd om 
het dorp te beschermen en de po lder droog te 
leggen.

De Legaardsdijk werd in 1664  geopend w aar
door men de beschikking had over de 
Zwaenhoekschorre, de N ieuw e Zandvoorde- 
po lder en de Catharinapolder met een gezamen
lijke capacite it van ± 1500  hectaren water
oppervlak om de haven te schuren. In 1697  
ondersteunde het stadsbestuur de eis van de 
landeigenaren voor nieuwe indijkingen om dat de 
stroming in de havengeul zo groot en de 
uitschuring zo diep bleek te z ijn  geworden dat 
men vreesde voor de stad en de havenhoofden. 
D e l 2 ,8  m in de haven, 2 ,2  m in de westgeul 
vóór de haveningang en 1 4 ,3 -2 1 ,4  m buiten de 
haven tussen de banken bleken ruim voldoende 
om de N ieuw e Zandvoordepolder te sluiten.
In 1701 had de haven bij laag water over een 
gezam enlijke lengte van 1750  m, een diepte van 
5 ,3 -8 ,3  m zodat er gem akkelijk 5 0  oorlogsche
pen met 60  à 8 0  kanonnen konden aanliggen. 
Men kon het systeem van natuurlijke schuring 
du ide lijk  niet onder controle krijgen.

Het strand van De Panne 
vóór 1914

FH

Freddy Hubrechtsen
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Oostende rond 1720 C ( 7/  í l ’ ’ (V i < (V fn t  Je

In 1716  waren er opnieuw  klachten over 
verondieping en in 1720  werd de Camerlinck of 
Snaaskerkepolderdijk doorgestoken. In 1721 
peilde men in de haven een diepte van 9 meter 
maar de diepte in de geul buiten de haven bleef 
onveranderd en in 1726  peilde men reeds 6 0  cm 
minder. De Oost-lndiëvaarders konden enkel 
binnenvaren na eerst gedeelte lijk via 'bellanders' 
o f binnenschepen te z ijn  gelost. De zandbank 
vóór de haveningang belemmerde bij hoog water 
de schepen met een d iepgang van 3 ,3 -3 ,6  m.
De Catharinapolder werd in 1744  gesloten 
wegens een te hoge aanslibb ing. In 1778 sloot 
men de Zwaenhoekschorre (of Keignaertpolder) 
en het ¡aar 1 803 betekende met het sluiten van 
de Snaaskerkepolder het definitieve einde van het 
spoelpoldersysteem.

De haven van Oostende had voor de Franse 
bezetter (1794-1814) een zeer lage prioriteits- 
w aarde w aardoor men deze periode gerust ais 
nefast voor de haven mag beschouwen.
In 1810  peilde men 2 meter diepte in de haven 
en 15 cm in de buitengeul b ij laag water.
Dat liep echter zelfs voor de Fransen de 
spuigaten uit en...

M E R DU N o r d

Oostende anno 1753, met 
aanduid ing van de 
C atharinapolder (E), 
Snaaskerkepolder (O), 
Zwaenhoekschorre (G /H j, 
Oude Zandvoordepolder (K) 
en N ieuw e  
Zandvoordepolder (Ij 
(Uit: 'De havens aan de kust 
en het Z w in ' N r 31)
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■ De geschiedenis herhaalde zich 
In 1810  paste men het 1 óde eeuwse middel 
opnieuw  toe met het in werking stellen van een 
nieuwe spuisluis (Franse sluis) met achterliggende 
Spuikom van 2 5 ,5  ha, aangelegd in de monding 
van de Gouwelozekreek. Deze werd in 1811 
52  maal In werking gesteld.Toch kwam men niet 
verder dan waterdieptes van 1,2-2,5 m in de 
haven en 5 0  cm in de geul buiten de haven. 
Hoewel de toestand gele ide lijk  leek te verbeteren, 
besliste de regering van het Verenigd Koninkrijk 
in 1821 een nieuwe spuisluis ( 'M ilita ire  sluis') te 
bouwen, met een vermogen dubbel zo groot ais 
die van de Franse sluis. Het achterliggend 
havengedeelte d iende met een oppervlakte van 
12 ha ais tweede Spuikom (die e igenlijk  kan 
beschouwd worden ais de derde 'Spuikom ' in de 
Oostendse havengeschiedenis). O ordeelkundig 
gebruik van de beide systemen maakte het peil 
aannem elijk m aar de bank vóór de haveningang 
raakte men toch maar niet kwijt. De havengeul 
werd versmald door de bouw van een nieuw 
westerstaketsel en het verlengen van het ooster- 
staketsel maar deze maatregelen brachten geen 
soelaas. Een nieuwe spuiinrichting dichter bij de 
haveningang werd noodzakelijk. Deze werd aan
gelegd in het oostelijk deel van de haven.

* Pbarc

ÿaàs; i l

“jä icco td« asent d ire c t ¿OstC&d- ■

Extension des Installations maritima 
du Port d’Ostende.t-iapol,;

FH

Oostende rond  / 8 4 0  met aanduid ing van de twee spuikommen. 
De Franse sluis is als 'Ecluse de Chasse' weergegeven

Oostende anno 1897. De Spuikom aan de Leopoldsluis en 
de nieuwe te construeren Spuikom z ijn  aangeduid.
O ok de m ilita ire sluis en de Franse sluis z ijn  nog vermeld
(Uit: M . Van Der Schueren, Nouvelles Installations Maritimes. 1897)
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De Spuikom achter de Leopoldsluis had een 
oppervlakte van 17,2 ha en het geheel werd in 
1 863 voor het eerst in werking gesteld.
De verzandingsproblem en hadden misschien 
kunnen opgelost worden maar hef program ma 
van de spuiingen kon niet gevolgd worden om 
allerhande reden (overvloedige wateraanvoer in 
de winter, aangemeerde schepen, onder
houdswerken, slecht w eer...).

■  De laatste fase: baggerw erken  en 
de huidige Spuikom  
In 1 87 5  werd de firma Decloedt opgericht, 
die voornam elijk onderhoudsbaggerwerken 
uitvoerde te Oostende. O p  30  juni 1 88 0  
verscheen de eerste stoom baggerboot in de 
haven voor proefbaggerwerken. In 1 8 9 4  werd 
een overeenkomst gesloten tussen de Belgische 
staat en het Oostendse stadsbestuur voor het 
herinrichten en uitbreiden van de haveninfra
structuur. Daarin was o.a. de aanleg van een 
nieuwe Spuikom (de vijfde in de geschiedenis) 
met een oppervlakte van 85 ha voorzien.
De Franse sluis en de M ilita ire  sluis waren 
gedoemd te verdw ijnen.
De werken startten in 1900  en eerst in 1912  kon 
men overgaan tot de eerste proefspuiingen.
Door een samenloop van omstandigheden 
(schade bij proefspuiingen, opkomst bagger
technieken versus verouderde systeem van 
spuikommen, hinder voor scheepvaart,...) begon 
men zich in 1 91 3 al vragen te stellen over de 
toekomst van deze Spuikom. Blankenberge had 
reeds z ijn  Spuikom sedert 1 893 maar ook daar 
bleek de werking onvoldoende resultaat te geven 
zoda t baggeren noodzake lijk  bleef.
De werken en de proefspuiingen te Oostende 
werden voortgezet maar de oorlog en de nieuwe 
opvattingen deden het nieuwe project in 1926 
defin itie f de das om. Alleen de baggerboot doet 
z ijn  werk uitstekend en zijn silhouet is sedert 
1 8 8 0  niet meer uit hef havenbeeld weg te 
denken.
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Colin Janssen

B  België en het m arien-wetenschap- 
pelijk onderzoek
België heeft een lange traditie en uitstekende 
reputatie in het zeewetenschappelijk onderzoek. 
De eerste studies op het vlak van de mariene 
b io log ie  in ons land werden reeds in de 1 8e en 
19e eeuw gepubliceerd door individuele onder
zoekers. Eén daarvan was de Oostendse arts 
L. Verhaeghe. De grondslagen van het universitair 
marien biologisch, geologisch en oceanografisch 
onderzoek werden in de vorige eeuw gelegd 
door de professoren P.-J. Van Beneden, A . Renard 
en E. Van Beneden, van de Universiteiten van 
Leuven, Gent en Luik. Professor G. G ilson, een 
man met visie, richtte begin deze eeuw een 
marien-biologisch laboratorium op in een oester- 
kwekerij te Oostende en werd in 1927  de eerste 
directeur van het Zeewetenschappelijk Instituut 
(Z.W.I). N a  de tweede wereldoorlog werd 
G ilson's levenswerk voortgezet door z ijn  student 
E. Leloup en het was deze onderzoeker die de 
unieke mogelijkheden van de Spuikom inzag 
voor het verrichten van fundamenteel ecologisch 
en aquacultuur onderzoek.

■  De Spuikom ais kw eekvijver voor 
m ariene wetenschappers 
Voor zover we konden nagaan is de eerste 
beschrijving van de flora en fauna van deze 85 
ha grote waterplas van zijn hand (Leloup &
M iller, 1940). Het inzicht da t de Spuikom 
mogelijks een soort model kon z ijn  voor het 
Noordzee-ecosysteem en dus uitermate geschikt 
was voor beschrijvend en experimenteel 
ecologisch onderzoek, le idde in de jaren zestig 
en zeventig tot een exponentiële groei van de 
wetenschappelijke studie van d it biotoop. Parallel 
startte het toegepast onderzoek met betrekking tot 
diverse aspecten van de kweek van oesters en 
andere tweekleppigen. M et het Instituut voor 
Zeewetenschappelijk O nderzoek (IZW O) ais 
coörd inator en aan de Spuikom gelegen IZW O  
laboratoria  ais uitvalsbasis vonden onderzoeks
groepen van de universiteiten van Gent en 
Brussel een tweede thuis te Oostende/Bredene. 
A lle aspecten van het marien-ecologisch onder
zoek kwamen aan bod: nutriënfencycli, benthos-, 
bacteria-, phytoplankton- en zoöplankton-dynami- 
ca. Een overzicht van d it ecologisch onderzoek 
w o rd t gegeven in de publicatiereeks verschenen 
onder de acroniem Podamo (1972a& b ;

De Oostendse Spuikom: 
één van de best onder
zochte V laam se w ateren?

Colin Janssen & G uido Persoone
Universiteit Gent, Laboratorium voor 
M ilieu toxico log ie  en Aquatische Ecologie,
Jozef Plateaustraat 22 , B -9000 Gent 
(Tel.: 0 9  2 6 4  3 7  7 5 ; Fax: 0 9  2 6 4  3 7  6 6 ; 
e-mail: co lin .janssen@rug.ae.be)

Gustave Gilson, professor 
aan de universiteit van 
Leuven en p ion ie r van het 
marien wetenschappelijk  
onderzoek in België
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1974a, b&c; 1 975a ,b ,c ,d& e). A lhoewel vele 
universitaire groepen actief waren in en rond de 
Spuikom waren het vooral, a fgaande op de 
wetenschappelijke publicaties, de laboratoria  
onder le iding van de professoren G . Persoone 
(Universiteit Gent) en P. Polk (Universiteit Brussel) 
die in de ¡aren zeventig zow el ecologisch ais 
aquaculfuuronderzoek verrichtten. De publicaties 
van Leloup (1970 , 1971 , 1973) beschrijven het 
systematisch en doorgedreven onderzoek rond de 
oesterkweek in de Spuikom.

Historische opnam e van
een gezellige babbe l tussen
vooraanstaande Vlaamse
wetenschappers
in de IZ W O  lokalen, met
v.l.n.r.
Antoon De Bont (KUL),
C arlo Heip (RUG),
Philip Polk (VUB) en 
G uido Persoone (RUG)

mailto:colin.janssen@rug.ae.be
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Stage manene b io log ie  van 
de Rijksuniversiteit Gent in 
het IZ W O  veldlaboratorium  
aan de Oostendse Spuikom  
in 1983.
Z ijn te herkennen:
Chris Verschraeghen (recht
staand), M arleen Van 
Steertegem (links midden), 
Niels De Pauw (rechts ach
ter), Jan Verboven 
(rechts midden) en Johan 
Craeymeersch (rechts voor)

B  Een wetenschappelijke bibliografie  
van de Spuikom:
een w aardem eter voor het onderzoek. 
Een recent door de bibliothecaris van het VLIZ 
uitgevoerde b ib liog ra fie  (1940-2000) van het 
Spuikomonderzoek (zie verder in d it volume) 
toont aan hoe intens deze waterplas in deze peri
ode bestudeerd werd. N ie t m inder dan 5 4  weten
schappelijke werken z ijn  aanw ezig in de VLIZ 
mediatheek. Hiervan zijn er respectievelijk 0, 12, 
3 0  en 10 gepubliceerd in de perioden 1940-59, 
1960-69, 1970-79 en 1980-89. De duidelijke 
terugloop van het wetenschappelijk onderzoek in 
de Spuikom rond de jaren tachtig was een 
gevolg van de achteruitgang van de water
kwalite it (eutrofiëring) resulterend in een massale 
ontw ikkeling van het groenw ier Ulva (Zeesla). 
Door deze problemen diende een project op 
pilootschaal voor de (commerciële) intensieve 
kweek van tweekleppigen, uitgevoerd door de 
groep van prof. Persoone, afgelast te worden.
In de periode 19 83 -199 0  werd d it probleem 
bestudeerd en werd er uite indelijk overgegaan tot 
een zachte remediatie: een kalkbehandeling van 
het nutriëntenrijk Spuikomslib.

Tien tot vijftien ¡aar intensief fundamenteel en 
toegepast marien onderzoek in en rond de 
Spuikom hebben niet alleen sporen nagelaten in 
de wetenschappelijke naslagwerken maar ook in 
mensen. Honderden studenten en tientallen jonge 
wetenschappers hebben de wonderlijke wereld 
van het marien onderzoek mogen ontdekken in 
de IZ W O  laboratoria  aan de Spuikom. 
Ondergetekende zou zonder de 
aantrekkingskracht van het zilte  w ater van de 
Spuikom niet voor u staan.
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Oesters van  w eleer: 
een historische schets van  
de oesterkw eek in de 
Oostendse Spuikom

Philip Polk
professor emeritus Vrije Universiteit Brussel, 
Laboratorium voor Ecologie en Systematiek, 
Pleinlaan 2, B-10 5 0  Brussel (e-mail: 
ph ilip.po lk@ pandora. be]

■  Intro
Het is verschrikkelijk vervelend ais er sprekers 
vóór je geweest z ijn  die b ijna alles al verteld 
hebben. Het doet mij denken aan een debat dat 
ik had met de toenmalige minister voor weten
schapsbeleid over milieu op de universiteit van 
Leuven. Bij het begin van het debat vroegen ze: 
"W ie  gaat eerst spreken, g ij Philip of g ij Theo?" 
En ik zei: "Ja, laat de minister maar eerst 
spreken...". En hij begon. M aa r w a t bleek: hij 
had precies dezelfde boeken gebru ikt ais ik!
Toen het uite indelijk mijn beurt was, nam ik mijn 
fichkes en ik las die voor en ik ging net hetzelfde 
zeggen ais hij. Nu, we konden direct overgaan 
tot het debat en dat werd b ijzonder interessant. 
M aa r nu terzake. Toen ik hier toezegde 
een voordracht te geven, was ik iets vergeten.
Dat ik e igenlijk  oud aan het worden ben, en ais 
ge oud w ord t z ijn  er drie zaken die erg zijn:
't eerste is: je begint te vergeten; het tweede: je 
vergeet alles en ten derde: dat ben ik vergeten!

■ Over druivenculturen, witlofculturen  
en oestercultuur
Ik heb de titel 'De geschiedenis van de oestercul
tuur' niet zelf gekozen hoor. M aa r toen men mij 
vroeg o f ik hierover wou spreken heb ik met 
jeugdig enthoesiasme ¡a gezegd. Het eerste 
w aaraan ik dacht b ij het horen van het woord 
'oestercultuur' was het moment dat ik in 1971 in 
Eizer ging wonen, een heel klein gehucht van 
Overijsse. Reeds na drie weken kreeg ik de pas
toor op bezoek. Pastoors kwamen in die tijd  nog 
al hun nieuwe parochianen welkom heten.
Hij kwam binnen en ik ga f hem een jeneverken. 
Het was tien uur 's ochtends en hij dronk zijn 
jeneverken en zei tegen mij: "Ja, parochiaan, ik 
z ie  jou nooit in de kerk". En ik zei: "Ja, ik ga 
nooit naar de mis". "O ch ", zei hij, "Excuseert u 
mij, dan ben ik terug w e g". Ik zei: "M a a r nee, 
b lijf nog efkens zitten en neem nog een jene
verken". En dat jeneverken haalde de overhand 
en ik vroeg hem toen ais intellectueel, ge kent dat 
hé, geïnteresseerd in tentoonstellingen, con
certen... - "M ijnheer pastoor, is er hier in Eizer 
iets te beleven w a t cultuur betreft?" Hij bekeek me 
en zei: "Ja, dat is ongelofe lijk, w ij hebben hier 
druivenculturen, w ij hebben witloofculturen".
En hij begon een heel verhaal erover.
Ik moet toegeven dat ik hem toen niet goed had 
begrepen, w ant pas later, oud wordende, heb ik 
beseft da t de w itloofcultuur en de druivencultuur

die w e daar toen hadden inderdaad een 
ontzettend stuk cultuur was. De traditie, de kennis, 
het werk is inderdaad een ongelofe lijk  cultuur- 
patrimonium! Ik vind het een ramp dat de druiven 
op d it ogenblik verdw ijnen in Overijsse w ant het 
z ijn  de beste druiven van de wereld. M aa r ze 
kunnen niet tegen de open grenzen, ze kunnen 
niet tegen de competitie, ze kunnen economisch 
niet weerstaan aan het marktsysteem w aar w ij nu 
inzitten. Hetzelfde met de echte w itloofculturen, 
w aarvan er nog maar enkele meer z ijn . Het w itlo f 
dat in volle grond gestopt w ord t is totaal anders 
dan de massawaterwitloofculturen die  nu de 
echte w itloo f doen verdw ijnen. Ik denk dus dat 
het w oord oestercultuur een w erkelijk cultureel iets 
betekent in Oostende, zelf een culturele stad.

■  De geschiedenis van de oestercultuur 
Bij het w oord  'oestercultuur' in associatie met 
Oostende, denk ik eerst en vooral aan het 
schilderij 'De oestereetster' van James Ensor 
(1 882), een beroemd werk uit zijn beginperiode. 
Ik denk dan ook dat het niet overdreven is te 
stellen dat oesterkweek tot een stuk cultuur is ver
worden. Oesters worden voor zover men weet 
reeds gegeten sinds het Neolith icum.
Archeologen hebben hiervan sporen gevonden 
die dateren van 4 0 0 0  ¡aar vóór Christus, en men 
weet dat de Romeinen ze aten. O ok in onze 
contreien v indt men bij opgravingen regelmatig 
oesterschelpen die  w ijzen op consumptie van 
w ilde  oesters, afkomstig van natuurlijke oester- 
banken die  zich uitstrekten van Bretagne tot 
N oorwegen.

Het 'Oostends Oesterboek' (Halewyck &  Hostyn 
1 978) -  een aanrader voor éénieder geïnter
esseerd in het Oostendse oesterverhaal -  vermeldt 
da t reeds begin zestiende eeuw oesters veelvuldig 
ais 'visgeschenk' werden aangewend o.a. door 
het schepencollege van Oostende.
De eerste oesterputten in Oostende ('Constantin 
Clays & C ie') v indt men echter pas in de tweede 
helft van de achttiende eeuw. Oesters werden 
ingevoerd uit Engeland en hier vetgemest: kleine 
oesters werden in 't water gegooid w a a r ze 
verder opgroeiden. Ze kregen een smaak die 
onovertreffelijk was en werden wereldberoemd 
onder de naam l'Ostendaise, de Royal 
Ostendaise o f gewoon de Oostendse oester.
Z ij werd uitgevoerd naar de tsaren in Rusland, 
naar Frankrijk, de Balkan, Duitsland, etc... 
Overigens, in het Oostends Oesterboek staat de 
ganse geschiedenis van de Oostendse oester met 
aantallen, prijzen, aankoop, aantekeningen, enz. 
De volle bloei van de oesterkweek werd bereikt 
kort voor de Eerste W ereldoorlog.
O p  een bepaald ogenblik waren er niet minder 
dan 2 6  oesterparken bedrijv ig aan de volledige 
Belgische kust. Steevast werden oesters ingevoerd 
uit Engelse sites zoals Burnham, Colchester, 
Falmouth, W hitstab le en hier dan verder 
opgekweekt en verkocht. Jaarlijks werden er toen 
30-35 miljoen stuks ingevoerd en verdeeld over 
de Belgische oesterputten. Rekening houdend met 
de toen gangbare prijs van consumptie-oesters

Philip Polk
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( ls te  kwaliteit: 8-25 BEF/kg; 2de kwaliteit:
4-7 BEF/kg) moge het du ide lijk  z ijn  hoe groot de 
hieraan verbonden commerciële belangen wel 
waren.

■  Oesters in de Spuikom
De Eerste W ereldoorlog was een ramp ook 
voor de oesters, w ant alle oesterputten werden 
vernield. In 1934  begon mijnheer Halewyck met 
een aantal andere Oostendenaren met proeven 
voor oesterkweek in de Spuikom.
Men kwam tot de conclusie dat men de volledige 
cyclus van de oester -  van jonge oester of spat- 
fall tot en met de heerlijkste oester van de wereld 
-  hier kon doorlopen. Deze integrale kweek 
marcheerde goed, maar eutrofiëring en de 
Tweede W ere ldoorlog strooiden roet in het eten. 
Immers de Duitsers gebruikten de Spuikom ais 
vliegveld voor watervliegtuigen en legden een 
d ijk  aan, die alle wateruitw isseling onm ogelijk 
maakte. Pas in de jaren '5 0  kreeg meneer 
Halewyck de toelating d ie  muur a f te breken, om 
in de jaren '6 0  z ijn integrale oesterkwekerij 
herop te starten. En da t g ing goed, ja zelfs heel 
goed. Er werd immers heel veel uitstekend 
studiewerk verricht over de oesterkwekerij 
in haar b iotoop. Professor Janssen heeft dat 
allem aal reeds m agnifiek uiteengezet, en ik kan 
het niet beter doen.

■  Communicatie op zijn best 
Misschien toch nog een paar kleinigheidjes.
W at mij b ijzonder intrigeert is de communicatie 
tussen de dieren in de Spuikom, en niet in het 
minst tussen de oesters. Een communicatie die 
veel geraffineerder is dan w a t de beste informati- 
ca-technologie voortbrengt (en w a a r in verhou
ding veel meer onderzoeksgeld naar toe gaat).

GH

Sfeerbeelden van de historische oesterkweek 
in de Oostendse Spuikom



Zo lokken moederoesters ais het water de oester- 
larven om in hun directe omgeving te komen 
neerzitten, o f beter nog: ze wachten op signalen 
van de larven die  rondzwemmen om hen aan te 
trekken. Ais dat geen communicatie is, weet ik het 
ook niet meer! Ik heb mij trouwens altijd  
a fgevraagd hoe mannetjes en w ijfjes Copepoden 
-  kleine kreeftachtige diertjes van 1 mm groot 
die rondzweven in het water van de Spuikom -  
e lkaar weten te vinden. Nu, die communi- 
catieproblem atiek kan bestudeerd worden in de 
Spuikom.

Het is een uniek biotoop. W a t meer is, in de 
Spuikom vinden w ij hoeveelheden phytoplankton 
en zoöplankton die 10 tot 100 maal hoger zijn 
dan in de Noordzee. Er is een productiviteit die 
uniek is in de wereld. M aa r ook biotechnologie 
komt hier aan bod: het M uiltje  (Crepidula fornica
ta), een ingevoerde Amerikaanse zeeslak, w ordt 
steevast ais manneke geboren en zet zich 
vervolgens vast op een hard substraat.
Het m erkwaard ige is dat nog meer mannekes 
zich gaan vasthechten aan het reeds gesettelde 
exemplaar, w aarop  deze laatste prompt in een 
w ijfje  verandert. Ais da t geen communicatie en 
geen biotechnologie, dan weet ik er niets van.
Een ander voorbeeld: de voortp lanting van veel 
van die mariene organismen gebeurt bij volle

js

maan, heel romantisch. Dit is zo over de hele Pilootproject oesterkweek
wereld en hoe dat komt weten w ij niet. aan de Keniaanse kust
Een maancyclus van 28 dagen -  zoals b ij de
dames -  en van de dames weten w e dat ook zij
communiceren. Immers ais dames in één zelfde
ruimte gedurende langere tijd  bijeen blijven,
treedt ook daar synchronisatie van de ovulatie op.
Ze worden na verloop van tijd allemaal op het
zelfde ogenblik volgens een maancyclus 
ongesteld. O ok in de Spuikom kan ik -  met een 
m aankalender b ij de hand - voorspellen wanneer 
volgend ¡aar de oesterlarven te voorschijn zullen 
komen, ook al is hier geen getij beweging.

■  De Spuikom en internationale samenwerking 
Professor Janssen haalde het reeds aan.
Dankzij het onderzoek in de Spuikom, w aaraan 
in de loop van de ¡aren honderden studenten 
van al onze universiteiten hebben deelgenomen, 
z ijn  ook heel w a t bruggen gebouwd tussen 
universiteiten. Er werd immers vlot samengewerkt 
ondanks alle bestaande verzuiling en bureau
cratie.

Oesters hebben nog veel meer te bieden.
De meeste mensen die  in het VLIZ zitten -  alle
maal e igenlijk  -  z ijn  b ijzonder goed, z ijn  vele 
van mijn ex-leerlingen en meerdere van hen 
hebben langere tijd  gewerkt in Kenia.
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Daar in Kenia werd, met de ervaring deels 
opgedaan in de Oostendse oesterkweek, een 
pilootproject voor natuurlijke oesterkweek 
uitgebouwd. Een veelbelovend project, rekening 
houdend met een productieprijs van ongeveer 
0 ,6 0  BEF en een verkoopswaarde in de duurdere 
restaurants daar van 10-15 BEF.
In Oost-Afrika eet de gewone man geen oesters 
hoewel de Keniaanse oester na de Oostendse de 
lekkerste is. In Senegal b ijvoorbeeld gebeurt dit 
wel en z ie  je soms bergen oesterschelpen groter 
dan d it lokaal hier en sommige zeer oud.
M aa r in Kenia heb ik meegemaakt dat ministers 
b ij een rondle id ing in de oesterfarm zeiden: 
"N ee, nee dat hebben w ij nog nooit gegeten en 
da t zullen w ij niet eten". Tot men hen zei: "W eet 
g ij dat d it een serieus afrodisiacum  is?"
En dan begonnen ze die  met zoveel enthousi
asme te eten dat we ze w a t moesten afstoppen... 
Heel interessant vond ik het gezegde van een 
ouwe w ijze  prof, een Keniaan, die een oester 
proefde: "Ik heb dat al gegeten... Toen w ij kind 
waren en ziek waren, dan kregen w ij van onze 
grootm oeder een hapje poeder in soep en dát is 
dezelfde sm aak!" Oesters waren dus één van de 
krachtigste geneesmiddelen die z ij daar kregen 
aan de kust. Ik vermoed dus, maar ik heb er niets 
van teruggevonden, dat 5 0 -10 0  jaar geleden de 
oester gedroogd werd en ais m edicinaal product 
gebruikt werd, ais versterkend middel om de 
mensen een beetje op  te kikkeren.
En inderdaad, u weet da t men van oesters 
opkikkert, ik had het al gezegd aan onze minis
ters die ze aten. U kent de romance van het 
mooie jonge meisje d ie  getrouwd is met de 
oude heer en een misstap begaat, enfin een 
misstap... die in verwachting geraakt.
Ze geeft vlug een portie oesters aan die ouwe 
heer zodat hij inderdaad denkt dat het kindje van 
hem is.

■  De toekomst?
Oesters behoren tot de cultuur in Oostende 
en ik hoop, werke lijk  w aar, dat die oestercultuur 
er terug bovenop komt dankzij de zeer grond ige 
studies in d it unieke b iotoop. Ik vraag mij overi
gens a f o f de stad Oostende of het VLIZ geen 
akkoord zouden kunnen sluiten met G az i, een 
klein dorp je  aan de Keniaanse kust om de 
mensen van g inder naar hier te laten komen en 
hen te laten delen in het wetenschappelijk 
onderzoek. Vergeet niet dat er verschillende 
internationale cursussen gegeven worden in Gent, 
in Brussel, in Leuven.

De Spuikom is één van mijn eerste liefdes 
geweest en ze heeft a ltijd  een enorme invloed 
gehad. Ik denk dus dat voor de Spuikom nog 
enorm veel m ogelijkheden weggelegd z ijn  en ik 
hoop op een duurzame m anier... Een juweeltje 
dat ge hebt moet ge koesteren. De beroemde 
Ostendaise moet terugkomen! En ik bedoel de 
échte Ostendaise. Het doet me terugdenken aan 
toen ik in 1963 eens in Brussel een visrestaurant 
binnenstapte w a a r een grote reclame hing met de 
tekst: de Oostendse oester, l'Ostendaise.

Ik zei tegen mijn com pagnon: "D ie moeten we 
gaan eten, w ant l'Ostendaise da t is hét van hét". 
Ze brachten ons de oesters en ik zei terstond: 
"Jamaar, da t z ijn  geen Ostendaises".
Er zaten immers andere slijkkokerwormen 
(Polydora's) op  de schelpen. Toen ik ze op had 
riep ik de kelner en er ontstond een heftig 
dispuut over o f het nu ja dan neen echte 
Ostendaises waren. Toen uite indelijk de baas 
erb ij werd geropen, heb ik eventjes echt profes
sor gespeeld. En ik heb mijn eten niet moeten 
betalen. Ik b lijf er trouwens bij dat het geen echte 
Ostendaises waren.

Jullie hebben hier een uniek biotoop waarvan het 
belang veel verder reikt dan die unieke oester en 
Oostende alleen. In hemelsnaam let erop... 
koester het en bew aar het voor de toekomst.

Dank u

lnoot: d it verslag is een b ijna  woordelijke  
transcriptie van de voordracht van professor Polk)
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Huidig en toekom stig  
beheer van de Spuikom

Bernard De Putter
M in isterie van de Vlaamse Gemeenschap, 
Departement Leefmilieu en Infrastructuur, adm inis
tratie W aterwegen en Zeewezen, afdeling  
W aterwegen Kust, Vri'\havenstraat 3, B -8400  
Oostende (Tel.: 0 5 9  5 5  4 2  0 7 ; Fax: 0 5 9  5 0  7 0  
37 ; e-mail: bernard .deputter@ lin.vlaanderen.bel

•  Korte inhoud
•  Korte historiek schetsen van alle aan de 

Spuikom uitgevoerde werken vanuit een 
waterbouwkundig oogpunt

•  Huidige situatie inzake infrastructuur, 
waterpeilbeheer en vergunningen

• Uit deze korte analyse worden knelpunten 
inzake beheer onderkend.

• Formulering van een aantal voorstellen.

■  Historiek
De haven van vóór de uitbouw in 1 898  omvatte 
reeds een Spuikom (zie kaart). De functie van de 
Spuikom bestond erin de toegang tot de haven 
vrij te houden door gebruik te maken van het 
uitschurend effect van de watermassa, bij het 
aflaten van het w ater uit de Spuikom bij laag tij. 
W aa r er in de oorspronkelijke situatie nog enige 
werking kon verwacht worden door de gunstige 
oriëntatie van de spuiopening ten opzichte van de 
vaargeul en door de beperkte lengte van de 
vaargeul, was d it in de nieuwe situatie (lees: met 
de nieuwe Spuikom) helemaal niet meer het 
geval. Daarb ij kwam dat in de nieuwe situatie de 
spuiwerking gericht was op de Cockerillkaai, die 
onder invloed van het uitschurend effect van de 
watermassa nefaste gevolgen dre igde te onder
vinden inzake stabiliteit. O ok was de afstand van 
de spuiopening tot de haventoegangsgeul te groot 
om een gelijkm atige uitschuring van de voorhaven 
en de vaargeul te realiseren. In die omstandig
heden vreesde men voor het creëren van een 
schuin op lopende bodem en voor slibafzettingen 
ter hoogte van de dokingangen.
De proeven op de spuiwerking in 1912 wezen uit 
dat de hevige stromingen en het uitschurend effect 
inderdaad nefast waren voor de stabilite it van de 
spui-inrichting zelf en van de tegenoverliggende 
kaaimuur. O ok was er heel w a t schade aan de 
aangemeerde schepen. Ondanks deze ervaring 
besliste de toenm alige minister van O penbare 
werken de herstellingswerken toch te laten 
uitvoeren en een nieuwe reeks proeven uit te 
voeren. De herstellingswerken en de nieuwe 
proeven konden evenwel wegens de oorlogsom
standigheden niet worden uitgevoerd.
Bovendien had de bezetter, b ij z ijn  terugtocht in 
1918 , het bedieningsgebouw en het bedie- 
ningsmechanisme grotendeels vernield.
In 1926  werd afgezien van het opnieuw 
gebruiksklaar maken van de spui-inrichting 
om w ille van de hinder voor de scheepvaart, 
de schade aan de infrastructuur en om w ille van

Bernard De Putter

W W K

Plan van de stad Oostende, anno 1907, 
met aanduid ing van de 'oude ' Spuikom  
(Bassin de chasse) ten noordoosten van de 
havengeul, en de nieuw gegraven huid ige Spuikom  
in de zuidoostelijke sector

mailto:bernard.deputter@lin.vlaanderen.bel
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M et krijtbehandelingen  
begin de jaren '9 0  hoopte  
men de bacteriële werking  
te stimuleren en 
de slibmassa te vermin
deren via een proces van 
fluïdisatie

Een baggerschip w ord t op  
de Spuikom gebracht (MJ)

het beschikbaar komen van modern en efficiënt 
baggerm aterieel. In 1929  werd het gebouw  met 
de bedieningsuitrusting volled ig afgebroken en in 
1931 werd een gedeelte van de spuisluis over- 
welfd voor de bouw van de N 3 4 .
In 1940  w ie rp  de bezetter een vaste afdam m ing 
op vóór de spuisluis om de Spuikom te gebruiken 
ais basis voor watervliegtuigen. Pas in 1954  is 
deze vaste afdam m ing verw ijderd  onder meer ten 
behoeve van de op gang gekomen oesterkweek 
(firma Halewyck). Stilaan groeide ook de belang
stelling voor het recreatief gebru ik van de 
Spuikom. Ten behoeve van de kle inzeilerij werd 
vanaf 1 96 8  gestart met de bouw  van hellingen 
en aanlegsteigers.

Van recentere datum getuigen de vernieuwing 
van de g loo iingen en de wegenis rond nagenoeg 
de volled ige Spuikom (periode 1984-1989) en 
een krijtbehandeling in 1990  uitgevoerd in com
binatie met baggerwerken (zie foto's op deze 
pagina). Deze krijtbehandeling (december 1990) 
betrof een pilootproject w a a rb ij het de bedoeling 
was om de bacteriële nitrificerende werking te 
stimuleren zodat een daling van het ammoniak- 
en nitrietgehalte zou bekomen worden, essentieel 
voor de aquacultuur. Tevens was het de bedoeling 
op die w ijze  de slibmassa te verminderen door 
fluïdisatie van het slib.
In 1991 was de kwalite it van het w ater zeer 
voortreffe lijk, tot grote tevredenheid van de 
hengelaars en van de firma Halewyck.
Deze gunstige situatie werd evenwel doorkruist 
door de uitvoering van baggerwerken en de 
laatste fase van de vernieuw ing van de oever- 
verded ig ing , w aardoor een belangrijke dispersie 
van vervuild sediment plaatsgreep. In juni is een 
tweede krijtbehandeling gebeurd met in aanvang 
anderm aal een gunstig effect, kort nadien 
gevolgd door a lweer een terugval in kwaliteit.
In augustus 1991 is een massale sterfte van vis en 
schaaldieren opgetreden. N ad ien zijn geen krijt
behandelingen meer uitgevoerd.

■  Huidige situatie
De huid ige Spuikom beslaat op vandaag een 
wateroppervlak van ca. 80  ha. De plas staat met 
de zee -  doorheen de haven -  in verb inding via 
zes verlaatschuiven van lm  x 1,2m die elektro
mechanisch bediend worden. Het gem iddeld 
waterpeil bedraagt 3 ,15m  boven het laagwater- 
peil (GLLWS). De gem iddelde bodemdiepte 
bedraagt 1,65m  zoda t een gem iddelde water
diepte van l,5 m  aanw ezig is. Een waterpeilver- 
laging in functie van het onderhoud van de in fra
structuur gebeurt eerder zelden, gezien de 
vernieuwing van nagenoeg de volled ige infra
structuur in de jaren '8 0 . Voor de watersport is 
een constant en voldoende hoog waterpeil 
wenselijk. De activiteiten op de Spuikom 
ontw ikkeld door Aquacultuur Oostende vergen 
een meer gecontroleerde tussenkomst inzake 
w aterpeil, vooral dan om in te grijpen in de 
waterkwalite it. De w ijze  en de duurtijd van ver
laging van het waterpeil gebeurt in samenspraak 
met Aquacultuur Oostende en de sportclubs.
A lle wegenis rond de Spuikom is gelegen op het 
grondgeb ied van de stad Oostende en is eigen
dom en in beheer van het Vlaams Gewest (kaart 
volgende b lz .). U itzondering hierop betreft de 
Schietbaanstraat -  tussen het Sluizenplein en de 
grens met Bredene -  d ie  in beheer en genot 
overgedragen is aan de stad Oostende.
De Schietbaanstraat was tot voor kort open voor 
het verkeer tot aan de vroegere loodsen 
Halewyck. Sinds kort is d it beperkt tot de grens 
Bredene. De V icognedijk is open voor het verkeer, 
met in de zom erperiode enkel toegang voor plaat
selijk verkeer, teneinde de watersport zo  weinig 
m ogelijk te hinderen. Vanaf de V icognedijk tot 
de vroegere vestiging Halewyck is de weg 
verkeersvrij met een onderbreking ter hoogte van 
de Maartensstuw op de Noord-Ede ten behoeve 
van de toegankelijkheid van vissers.

■  Vergunningen
Het gebruik van de Spuikom is onderworpen 
aan vergunningen, a f te leveren door de adminis
tratie W aterwegen en Zeewezen, afdeling 
W aterwegen Kust (W W K) (kaart volgende blz.). 
Het betreft vergunningen voor visserij, watersport 
en aquacultuur.
Daar w aar BLOSO tot voor kort het gebruik van 
het w ateroppervlak voor zow el de visserij ais 
voor de watersport exclusief beheerde, is deze 
situatie sinds eind 1999  gew ijz igd . De water- 
sportactiviteiten gingen van start in 19 67  met de 
oprichting van een opleidingscentrum voor de 
zeilsport in samenwerking met de stad Oostende. 
De vergunningen van BLOSO zijn in de loop van 
de tijd  uitgebreid met de bezetting van het 
Sluizenplein met een overnachtingcentrum en de 
bouw van een clubhuis aan de V icognedijk in 
1982 , met een botenparking en exclusief gebruik 
van de steigers in 1988 en met de concessie voor 
het vissen van op het w ater en vanaf de oevers in 
1989 . De W W  (Vlaamse Vereniging voor 
W atersport) heeft in 1971 een vergunning 
gekregen voor de oprichting van een clubhuis en 
gebruik van een steiger, eveneens aan de
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A lle  wegenis rond de 
Spuikom is gelegen op het 
grondgeb ied van de stad 
Oostende en is 
eigendom en in beheer van 
het Vlaams Gewest

W W K

V icognedijk. Voor de bezettingen aan de wal 
heeft de W W K  de vergunningen steeds verleend 
aan de stad Oostende, die instond voor de 
oprichting van de nodige infrastructuur. O p  het 
w ater werden de vergunningen rechtstreeks 
verleend. In de huidige situatie beschikken 
volgende verenigingen over een vergunning 
voor watersportactiviteiten: W W , Tweede FOS 
(Federatie Open Scoutisme), Zeescouts 
'De Schorre' en W W  Inside Oostende. Hoewel er 
op  d it ogenblik geen vergunningen zijn verleend 
voor visserij, w o rd t er toch gevist. Een regeling 
h iervoor w ord t uitgewerkt samen met de stad 
Oostende. De afdeling W aterwegen Kust heeft ais 
beheerder steeds gemotoriseerde waterrecreatie 
(jetski en waterski) afgewezen.
Rond 1954  moet de vergunning 'H alew yck ' voor 
oesterkweek er ongeveer uitgezien hebben ais op 
(de kaart op volgende blz.). Deze vergunning 
w erd beëindigd in 1992 , w aarna de vergunning 
'O ffico ' van start ging. Deze vergunning werd in 
1996  beëindigd wegens faling. Sinds 1997  
beschikt Aquacultuur Oostende over een vergun
ning voor aquacultuuractiviteiten (oesterkweek) in 
de Spuikom. Deze vergunning w ord t tot op heden 
op jaarbasis verleend, gezien de oesterkweek 
zich nog in een experimenteel stadium bevindt. 
Voor de leefbaarheid van de oesterkweek in de 
Spuikom zullen nog heel w a t investeringen nodig 
z ijn  in de vorm van kweekplatformen, aanleg
steigers, e.d. en zal er behoefte z ijn  aan een 
concessie die meer garanties biedt inzake 
waterpeilbeheer en van langere duur is. Verder 
onderzoek en de uitvoering van haalbaarheids
studies zullen in deze materie noodzakelijk zijn .
In het kader van de strategische doelstelling van 
M inister Stevaert inzake duurzaam energiebeleid 
heeft op 28 september 2 0 0 0  een algemene 
offerteaanvraag plaatsgevonden voor de bouw en
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explo itatie van waterkrachtcentrales op de 
waterwegen. De Spuikom is hierbij opgenomen 
als een mogelijke bron van waterkracht.
De aanbestedingsdossiers z ijn  nog in 
behandeling.

■  Knelpunten
De druk op het gebruik van de Spuikom neemt 
alsmaar toe. Naast de reguliere aanvragen zijn 
er ook steeds meer aanvragen voor diverse 
eenmalige doch soms jaarlijks weerkerende 
activiteiten. H ierbij komt dat voor de verschillende 
functies de eisen inzake waterpeilbeheer niet 
steeds ge lijk lopend zijn . O ok het ruimtebeheer

W W K

Het gebru ik van de 
Spuikom is onderworpen  
aan vergunningen a f  te 
leveren door de 
administratie W aterwegen  
en Zeewezen, afdeling  
W aterwegen Kust
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toelatingen voor, de coörd inatie  van en het 
toezicht op alle watersport- en visserijactiviteiten. 
De beheersovereenkomst bepaalt een aantal rand
voorwaarden met betrekking tot zonering, 
samengaan met andere activiteiten, verbod van 
motorboten met uitzondering van de reddings
diensten, omtrent tewaterlating van de zeilbootjes, 
niet hinderen wegverkeer, enkele voorschriften 
aangaande visserij zoals aanmeren bootjes en 
andere... De gem achtigde ambtenaren van de 
stad Oostende zullen, naast de agenten der 
w aterwegen, eveneens bevoegdheid verwerven 
voor het toezicht op de vergunningsvoorwaarden. 
De stad kan ook politieverordeningen opstellen 
teneinde strafrechterlijke sancties te kunnen 
nemen. Verder is elk recreatief gebru ik verboden 
tussen 1 november en 31 maart gezien het 
belang van de Spuikom ais rustplaats voor water
vogels.

Het waterpeilbeheer en het onderhoud van de 
infrastructuur b lijft de verantwoordelijkheid van 
de afdeling W aterwegen Kust, en d it in overleg 
met de stad Oostende en de overige vergunning
houders.

Teneinde de verschillende functies en waarden 
van de Spuikom te vrijw aren en te ontwikkelen 
w ord t voorgesteld een beheerscommissie op te 
richten. In deze commissie dienen de verschil
lende sectoren vertegenwoordigd te zijn .
De beheerscommissie dient advies uit te brengen 
over alle beheersmaatregelen. M ijn  voorstel is dat 
deze beheerscommissie zou georganiseerd en 
voorgezeten worden door het VLIZ.
N og in 2001 zou een gebiedsvisie en beheers
plan dienen opgesteld te worden onder de lei
d ing van de beheerscommissie. Alleen op deze 
w ijze  kunnen we komen tot een duurzaam en 
geïntegreerd beheer van de Spuikom.

W W K

Rond I 954  moet de 
vergunning 'H alew yck ' 
voor oestercultuur er 
ongeveer zo  hebben 
uitgezien.

vereist steeds meer aandacht. Elk van de functies 
vereist, in mindere o f meerdere mate, een 
afbakening van het wateroppervlak. Vastgesteld is 
dat, door een gebrek aan toezicht, steeds meer 
niet-vergunningsgerechtigden (vooral uit water- 
sportmiddens) gebruik maken van de Spuikom.
En in gans het verhaal komen tot op heden de 
ecologische w aarden niet o f zeker onvoldoende 
aan bod. O orzaak is het ontbreken van een 
gem eenschappelijke visie omtrent het beheer van 
de Spuikom die maatschappelijk gedragen w ordt 
en rekening houdt met de sociale, economische, 
ecologische en culturele waarden van de 
Spuikom.

De watersport is een 
be langrijke gebru iker 
van de Spuikom in het 
zom erha lfjaar

■  Voorstellen
De bedoeling is om de organisatie en het 

toezicht op  de activiteiten met betrekking tot de 
watersport en de visserij over te dragen aan de 
stad Oostende. Hiertoe zal een beheersovereen
komst afgesloten worden met de stad Oostende. 
De stad zal dus instaan voor het verlenen van



W a terk w a lite it in de 
Spuikom

Veroniek Denys & Henk M aeckelberghe
Vlaamse M ilieum aatschappij, Zandvoordestraat 
37 5 , B -8400 Oostende ¡Tel.: 0 5 9  5 6  2 6  81 ;
Fax: 0 5 9  51 6 0  6 2 ; e-mail: v.denys@vmm.be)

De Spuikom in Oostende is het enige oppervlakte
w ater in V laanderen met de wettelijke bestem
ming 'schelpd ierw ater'. Het kreeg deze bestem
ming in 19 87  en opnieuw in 1998.
H ierdoor valt het onder de 'Richtlijn van de Raad 
inzake de vereiste kwalite it van schelpdierwater 
(7 9 /9 2 3 /E E G ) (30 oktober 1979 )' en onder 
het 'Koninklijke besluit tot vaststelling van de 
algemene Immissienormen w aaraan schelpdierwa
ter dient te voldoen (Belgisch staatsblad -  
10 ap ril 1984) (17 februari 1984)'.
In 1995 verscheen in Vlarem II de 'M ilieukw ali- 
teitsnormen voor oppervlaktewater, bestemd voor 
schelpdieren (Afdeling 2 .3 .5  en b ijlage 2 .3 .5 )
(1 juni 1995 )', w aarin  de verschillende para
meters opgenomen zijn w aaraan schelpdierwater 
d ient te voldoen.

O m w ille  van de bestemming schelpdierwater en 
om w ille van het belang van de Spuikom voor 
recreatiesporten, is de Spuikom opgenomen in het 
fysico-chemische en bacteriologische meetnet van 
de VM M . Door het zoute karakter van de 
Spuikom, worden hier geen biologische monster- 
names uitgevoerd voor de bepaling van de 
Belgische Biotische Index (BBI).

B  F y s ic o -c h e m is c h  m e e tn e t  
De hieronder vermelde resultaten zijn de 
gegevens uit 2 0 0 0  van de VMM-meetplaats 
7 7 0 0 0 5  (coördinaten: 5 0 .5 1 9 /2 1 3 .7 2 1 ) ,  
gelegen ter hoogte van de BLOSO-steiger in de 
Spuikom.

Zuurtegraad  
De in Vlarem opgenomen grenswaarden voor de 
zuurtegraad zijn 7  en 9.
A lle metingen van 2 0 0 0  liggen binnen deze 
grenswaarden, met een gem iddelde van 8,3.
In de periode van april tot juni werden hogere 
waarden gemeten met een maximum van 8,8.

Zuurstofverzadiging  
In schelpdierwater moet de gem iddelde w aarde 
van de zuurstofverzadig ing minimum 70%  
bedragen, w a a rb ij een afzonderlijke meting 
slechts een w aarde van minder dan 60%  mag 
opleveren indien er geen schadelijke gevolgen 
optreden voor de ontw ikkeling van de schelpdier- 
populatie.
O p  één na liggen alle zuurstofmetingen ter 
hoogte van meetplaats 7 7 0 0 0 5  boven de 70%.
In de periode april - juni w ord t meermaals 
z uurstofoververzadiging vastgesteld.
Deze periode van zuurstofoververzadiging valt 
samen met de periode van verhoogde zuurte
graad (figuur hiernaast). In meer extreme gevallen

Veroniek Denys

kan d it fenomeen zeer schadelijk z ijn , daar het 
toxische am m oniak gevormd kan worden. 
O ververzadig ing van zuurstof w ijst meestal op 
sterke algenbloei. 's Nachts kunnen deze algen 
echter meer zuurstof verbruiken dan aanw ezig is, 
w aardoor er in de vroege ochtend een sterk 
zuurstoftekort kan optreden.
Het resultaat van een zuurstofmeting is dan ook 
in sterke mate afhankelijk van het tijdstip w aarop 
de meting gebeurt.

G ele idbaarhe id  en salin ite it 
De gele idbaarheid van de Spuikom varieert sterk. 
De gele idbaarheid gemeten bij een referentie- 
temperatuur van 20°C  (EC 20) varieert in 2 0 0 0  
tussen de 3 9 .3 0 0  en 5 0 .4 0 0  pS/cm .
Deze varia tie  is te w ijten aan het al of niet 
geopend zijn van de schotten in de sluizen, 
d ie  de verb inding van de Spuikom met de 
havengeul van Oostende vormen. De saliniteit 
gekoppeld aan deze ge le idbaarheid lig t tussen 
de 2 7  en 3 7  %o. De in Vlarem II opgenomen 
bovengrenswaarde is 45  %o. Het chloridegehalte 
bedraagt gem iddeld ongeveer 1 5 .000  m g /l.
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Zwevende stoffen 
De in 2 0 0 0  gemeten w aarden aan zwevende 
stoffen bedragen gem iddeld 12,3 m g /I m eteen 
maximale meting van 16 m g /l. In Vlarem II w ordt 
geen m aximale toegestane w aarde voor 
zwevende stoffen gegeven. Ter vergelijk ing: 
de basiskwaliteitsnorm voor zwevende stoffen 
is 5 0  m g /l.

G ehalogeneerde organische stoffen 
De concentratie van elke gehalogeneerde orga
nische stof in schelpdierwater o f in schelpdier- 
vlees mag een niveau niet overschrijden dat 
schadelijke effecten veroorzaakt op de 
schelpdieren en hun larven. Twee organische 
halogenen worden bepaald: AO X (adsorbeerbare 
organische halogenen) en POX (purgeerbare 
organische halogenen). De beschikbare waarden 
voor 2 0 0 0  geven een m aximale meting van 
19 pg C l/I  voor AO X. De POX-waarden liggen 
telkens onder de detectielim iet.

M etalen
Volgens b ijlage 2 .3 .5  moeten volgende metalen 
in beschouwing genomen worden en mag de 
concentratie een niveau niet overschrijden dat 
schadelijke effecten geeft op schelpdieren en hun 
larven: zilver, arsenicum, cadmium, chroom, 
koper, kwik, nikkel, lood en zink.

Koolwaterstoffen op oliebasis 
Vlarem meldt da t "in  het schelpdierwater geen 
koolwaterstoffen mogen aanw ezig z ijn in een 
dusdanige hoeveelheid dat z ij:
- een zichtbare film veroorzaken op het w a terop
pervlak e n /o f een afzetting op de schelpdieren;
- voor de schelpdieren schadelijk effecten 
veroorzaken".
In 2 0 0 0  zijn er geen meldingen geweest van olie 
op het wateroppervlak.

B  Bacteriologisch meetnet 
In het kader van de controle van de zwemwater- 
kwalite it werd de Spuikom in 2 0 0 0  negen maal 
bemonsterd gedurende het recreatieseizoen.
De aanw ezighe id van fecale coliform en, totale 
coliformen en fecale Streptokokken werd telkens 
bepaald. De beoordelingsmethode gebru ikt voor 
recreatievijvers is terua te vinden in onderstaande 
tabel:

De metingen voldoen aan de strengste Europese 
richtnormen indien de beoordeling 'goed ' 
behaald wordt. V ijf bacteriologische metingen 
behaalden d it ¡aar de strengste Europese richtnor- 
men. De andere metingen voldeden hier niet aan, 
maar behaalden wel de quotering 'aanvaard
baar', w a t betekent dat deze metingen wel volde
den aan de Europese minimumnormen. In juni en 
september 2 0 0 0  werd de strengste Europese richt- 
norm voor totale coliform en overschreden; 
in juli, augustus en september betrof het een over
schrijding van de fecale coliformen. De sterkste 
bacteriologische vervuiling van de Spuikom in 
2 0 0 0  trad op in september. In 2 0 0 0  werd de 
strengste Europese richtnorm voor fecale Strep
tokokken niet overschreden. De bron van fecale 
verontreinig ing kan zow el van dierlijke ais 
menselijk oorsprong zijn . Daar de Spuikom enkel 
via schotten in verb inding staat met andere 
waterlopen, zal de aanvoer van bacteriële 
vervuiling langs deze waterlopen beperkt zijn.

■  Toxische w ieren
In het kader van onderzoek naar toxische wieren 
w ord t de aanw ezighe id van volgende soorten 
bepaald: Dinophysis spp., A lexandrium  spp., 
Prorocentrum lima, Prorocentrum minimum  en 
Pseudo-nitzschia spp. D inoflagelaten bevatten 
toxines die niet toxisch zijn voor schelpdieren, 
maar die, doordat ze filterfeeders z ijn , zich 
kunnen opstapelen in het dier. Bij de mens kan, 
na het eten van besmette oesters of mosselen, 
verlamming van het ademhalingsstelsel optreden.

In de periode mei-augustus 2 0 0 0  werden 
verhoogde concentraties aan Pseudo-nithzschia 
spp. vastgesteld -  met een maximale telling van 
5 9 .0 0 0  ce llen /l - ,  maar deze bleven onder de 
drem pelwaarde [1 5 0 .0 0 0  ce llen /l). Begin oktober 
2 0 0 0  werd er echter wel een overschrijding voor 
Dinophysis acum inata  vastgesteld met 190 
ce llen /l (drem pelwaarde: 100 ce llen /l).

B Komeettest
In 1998 werd een genotoxiciteitstest uitgevoerd 
op oesters uit de Spuikom (VITO -  M ilieu
toxico log ie -  L. Verschaeve & U. Van G orp).
Deze test spoort snel en gevoelig DNA-schade op. 
De DNA-schade w ord t veroorzaakt door vervui
ling. De test w ord t zowel op bloedcellen ais 
kieuwcellen uitgevoerd. Deze kieuwcellen geven

Bacteriologische criteria voor recreatievijvers.

Goed
+++

Aanvaardbaar 
++ +

Slecht

Totale co lifo rm e n /1 0 0  ml < 5 0 0 > 5 0 0 > 5 0 0 0 a 1 0 00 0
< 5 0 0 0 < 10000

Fecale co liform en/1 0 0  ml < 100 > 100 > 1000 a 2 0 0 0
< 1000 < 2 0 0 0

Fecale streptokokken/10 0  ml s  100 > 100 > 2 0 0 a 4 0 0
s 20 0 < 4 0 0



Voordrachten

Sinds het wegvallen van de 
directe verb inding tussen de 
Spuikom en de sterk 
vervuilde N oordede, 
is uitwisseling van water 
met de Spuikom nog enkel 
mogelijk door het openen 
van de schotten 
tussen deze laatste en de 
havengeul

minder infra- en interindividuele variatie dan het 
geval is b ij bloedcellen en worden ais zeer 
geschikt beschouwd vanwege hun rechtstreeks 
contact met de vervuiling. Tijdens deze test 
worden de cellen gelyseerd en onderworpen aan 
gel-electroforese, w aardoor de DNA-fragmenten 
migreren en een komeetachtige figuur ontstaat.
De lengte en de Ínhoud van de komeetstaart 
vormen een maat voor DNA-schade. M et behulp 
van deze test werd eerst een vergelijk ing gemaakt 
tussen oesters uit de Spuikom en oesters uit de 
havengeul van Oostende. De situatie in de 
Spuikom bleek uit deze test niet beter te z ijn  dan 
deze in de haven. Een tweede test bestond uit 
een vergelijk ing tussen oester van twee verschil
lende locaties in de Spuikom. H ier bleek dat 
oesters genomen ter hoogte van het 
Aquacultuurcentrum meer DNA-schade vertoon
den dan oesters genomen ter hoogte van de 
Steenoven. Er dient echter wel opgemerkt te 
worden dat d it slechts een beperkte studie was.

■  Vervanging w a te r  
Vroeger was de fysico-chemische situatie in de 
Spuikom veel ongunstiger Dit kwam onder meer 
doordat de N oordede, een belangrijke polder- 
w aferloop, in verb inding stond met de Spuikom 
via twee vervallen schotten, die zelfs gesloten nog 
w a f wateruitw isseling toelieten. De N oordede was 
vroeger sterk verontreinigd door rioollozingen van 
de w oonw ijk  Sas-Slijkens. In de jaren '8 0  werd 
deze situatie veranderd en sindsdien is uitwissel
ing van water nog enkel m ogelijk bij het openen 
van de schotten tussen de Spuikom en de 
havengeul van Oostende.

Het w ater van de havengeul van Oostende is een 
mengsel van N oordzeew ater en zoet oppervlakte
w ater afkomstig van hef kanaal Gent-Oostende en 
enkele po lderwaterlopen. Ais belangrijkste polder- 
waterloop kan hier de N oordede

aangeduid worden. De kwalite it van het water in 
de havengeul is sinds de ¡aren '8 0  verbeterd.
Dit is voornam elijk dankzij de ingebruikname van 
de RWZI's (rioolwaterzuiveringsinstallaties) van 
Oostende en Brugge en de sanering van de riool
lozingen in de havengeul (centrum,Vuurtorenwijk).

Beoordeeld op basis van de Prati-index voor 
zuurstof is het kanaal Gent-Oostende stroomop
waarts de monding van de N oordede veront
re inigd (VMM-meetplaats 7 7 0 0 0 0  -  coördinaten: 
5 0 .8 1 2 /2 1  3 .3 93). In 1999  werd hier echter een 
matige biologische kwalite it vastgesfeld.
De chemische zuurstofvraag vertoont continu een 
lichte overschrijding (maximale w aarde 38 mg 
0 2/ l )  van de basiskwaliteitsnorm (30 mg 0 2/ l) .  
Het afgelopen decennium verbeterde de fysico- 
chemische w aterkw alite it du ide lijk  in het kanaal 
Gent-Oostende. Gebaseerd op de Prati-index voor 
zuurstof is ook de N oordede te kwalificeren ais 
'verontre in igd ' (VMM-meetplaats 8 6 5 8 0 0  -  
coördinaten 5 1 .6 7 2 /2 1  3 .587 ). Deze waterloop 
is echter fysico-chemisch meer verontreinigd 
dan het kanaal Gent-Oostende, w a t betreft de 
parameters ammonium, Kjeldahl-stikstof, totaal 
fosfaat, orthofosfaat en zwevende stoffen, die 
quasi voor een continue overschrijding zorgen 
van de basiskwaliteitsnormen. O p  de N oordede 
z it een overstort van de rioleringen van Bredene. 
Bij de eerste hevige regenval na een periode 
van droogte kan hierdoor sterk vervuild water -  
afkomstig van het slib dat achterblijft in de 
rio leringen -  in de N oordede terechtkomen.
Dit fenomeen w ord t de 'first flush' genoemd.
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De Oostendse Spuikom is zonder meer een 
m erkwaard ig en uniek gebied. Zonder afbreuk te 
willen doen aan de natuurwaarden van de 
om liggende relicten historisch grasland of aan de 
hoge belevingswaarde van deze plas, w il ik me 
in d it betoog beperken tot de feitelijke gegevens 
van de eigenlijke Spuikom.

■  Bodemdieren en zeesla
Een eerste vaststelling is dat d it brakwatergebied
bijzonder rijk is aan bodem ongewervelden.
W el 100 soorten werden in de afgelopen ¡aren 
ontdekt en gedeterm ineerd door onderzoekers 
van universitaire teams en de Strandwerkgroep. 
Een ruw overzicht leert ons dat die verdeeld zijn 
over een aantal taxonomische groepen: slakken 
en schelpen (20-tal), schaaldieren (30-tal), 
zakp ijpen (7-8), ringworm en ¡15-20), sponzen 
(4-tal), mosdiertjes (6-7), stekelhuidigen (eerder 
zelden) en holtedieren (8-10). Twee zaken 
springen hierb ij onm iddellijk  in het oog.

Ten eerste vertoont de fauna sterke parallellen met 
die  van een andere, veel grotere brakwaterplas: 
het Veerse Meer. Soorten ais de Brakwaterkokkel, 
de Strandgaper, de brakwatervorm  van de 
Gevlochten fuikhoorn, de Ronde zakp ijp , 
het G roene golfbrekeranem oontje z ijn  maar 
enkele voorbeelden van ongewervelde 
bodemdieren die het in beide systemen heel erg 
naar hun zin hebben en een voorkeur vertonen 
voor gereduceerde, instabiele zoutgehaltes. 
Overigens is het m erkwaard ig vast te stellen dat 
het Veerse Meer, niettegenstaande zijn veel groter 
oppervlak, niet meer soorten lijk t te herbergen, 
w a t wel eens het gevolg zou kunnen zijn van een 
'leeftijdsverschil' tussen beide wateren (Veerse 
M eer pas ontstaan in 1959 , de Spuikom reeds 
voltooid in 1912). Een tweede vaststelling is dat 
de import van oesters (de Japanse Oester verdrijft 
heden ten dage in alle Westeuropese kustwateren 
de oorspronkelijke inheemse Platte Oester) t.b.v. 
de schelpdiercultuur, kennelijk ook nogal w a t 
exoten heeft meegeïntroduceerd.
Het Paardezadel, Pelikaansvoetje en M uiltje  
kunnen ais voorbeeld worden aangehaald.

O ok de sterke dom inantie van het w ier Zeesla is 
een fenomeen dat zow el het Veerse M eer ais de 
Spuikom typeren. Hoewel ophopingen van losge
slagen w ie r soms storend kunnen zijn voor andere 
gebruikers van de plas of tot lokale zuurstofar- 
moede kunnen leiden, mag niet uit het oog 
worden verloren hoezeer kleinere organismen ais 
jonge Strandgapers en Brakwaterkokkels, evenals 
tai van vlokreeftjes, deze w iervelden ais een 
bijzonder geschikt habitat weten te appreciëren.

B Vis- en vogelrijkdom
Van de visfauna is relatief we in ig gekend.
Een visbestandsopname op de Spuikom in septem
ber 1998 door het Instituut voor Bosbouw en

RF
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W ildbeheer (Van Thuyne &  Belpaire 2000), 
leverde vooral veel Paling op, m aar ook soorten 
ais Brakwatergrondel, D ikkopje, Steenbolk, Sprot, 
Pladijs, Zeebaars en Puitaal.

De visrijkdom van het gebied, in com binatie 
met z ijn  ligg ing aan de kust en de weelde aan 
bodemorganismen, trekt op z ijn beurt veel vogels 
aan. Het is één van de beste waarnem ingsplaat- 
sen voor duikers en futen. Bij strenge vorst vriest 
het brakke w ater m oeilijk dicht en is het een 
aantrekkingspool voor heel w a t eenden en zaag- 
bekken. Zelfs vermoeide o f met olie besmeurde 
zeevogels komen er a f en toe wel eens aange
land om opnieuw  op krachten te komen.
Het talrijkst z ijn  de meeuwen, d ie  op sommige 
avonden de Spuikom met tienduizenden ais 
slaapplaats of voorverzam elplaats gebruiken. 
Steltlopers, zoals de Steenloper, zie je nog steeds 
in kleine groepjes op de oevers. Steenlopers 
waren vroeger veel ta lrijker hier, toen de 
constructie van de staketsels hen nog toeliet om 
hier te overtijen. En in het zom erhalfjaar z ijn  
regelmatig tientallen Visdiefjes w aar te nemen, 
verm oedelijk voor het grootste deel afkomstig van 
de nabije broedkolonies te Zeebrugge.

Het grootste avifaunistische belang van de 
Spuikom echter w ord t gevormd door v ijf soorten: 
de bodemdieretende Brilduiker haalt hier de laat
ste jaren 10-20% van de ganse Vlaamse winter- 
populatie, de Dodaars -  een kleine fuut die leeft 
van kleine kreeftachtigen en visjes en het b ijzon
der naar z ijn  zin heeft in brakwaterplassen -  
scoorde even goed ais de Brilduiker in de eerste 
helft van de ¡aren '8 0 , maar boert nu achteruit. 
De grote groepen visetende Futen en 
Aalscholvers z ijn  misschien wel het spectaculairst 
en elk maken ze tof 5%  uit van de Vlaamse 
overw interende populatie.

RF

De Aalscholvers o f  
'preekvaders' gebruiken  
de Spuikom vooral ais 
rustgebied

Soms steken de 
Aalscholvers de koppen 
bijeen en gaan ze  
gezam enlijk de vis te li j f

De M eerkoet is een 
planteneter d ie  z ich in en 
rond de Spuikom tegoed  
doet aan gras en Zeesla
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M ogelijke  knelpunten 
in het streven naar 
behoud o f versterking 
van natuurwaarden  
op de Spuikom kunnen 
zich voordoen w aar 
overlap optreedt in 
ruimte en tijd  met andere  
gebruikersfuncties
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A naloog aan de g loba le  trend, gaan ze er ook 
op de Spuikom op vooruit. De Aalscholvers 
gebruiken de Spuikom vooral ais rustgebied.
Het aflezen van kleurringen door Roland Francois, 
leert ons overigens dat de Spuikom ook plaats 
biedt aan Aalscholvers uit Nederland, 
Denemarken, Duitsland en Engeland.
De M eerkoet tenslotte, die zich ais herbivoor 
tegoed doet aan gras en Zeesla, was vroeger 
vaak ta lrijk  aanw ezig (tot meer dan 1000  ex.) 
maar lijk t er recent sterk te z ijn  op achteruitge
gaan.

■  N atuur en gebruiksfuncties: hoe goed 
gaan ze samen op de Spuikom?
O f deze natuurwaarden voor de toekomst kunnen 
worden gevrijw aard  o f versterkt, zal vooral 
afhangen van de resultaten van het overleg met 
de verschillende belangengroepen actief op de 
Spuikom. M ogelijke  knelpunten in het streven 
naar het behoud o f de versterking van hoger 
genoemde natuurwaarden kunnen zich voordoen 
w a a r overlap optreedt in ruimte en tijd  met 
andere functies.

De diverse watersportverenigingen zien de plas 
ais een b ijzonder aantrekkelijke scholingsplaats, 
vanwege het grote wateroppervlak, de ondiepte 
en de hoge en regelmatige w indbeschikbaarheid. 
Om verstoring van watervogels zoveel mogelijk te 
verm ijden, dient gestreefd te worden naar een 
scheiding in ruimte en tijd . Van oktober tot april 
dient minimum de helft van de plas gevrijw aard  te 
worden van elke waterrecreatieve activiteit.
Een beter systeem dient te worden uitgedokterd 
om controle te krijgen op 'zwartsurfers'.
O ok de pollutie door gebru ik van buitenboord
motoren en anti-fouling vraagt een stringente aan
pak. Snelvaart op de Spuikom b lijft taboe.

beheerscommissie er over te waken da t nieuwe 
evoluties in de aquacultuur (uitbreiding, diversifi
catie) wel drastisch zouden ingrijpen op de 
biologische rijkdom  van het gebied. Té frequente 
waterverversing of droogstond is nefast voor 
watervogels. De bestrijd ing van in de oester
cultuur ais 'parasie ten' bestempelde organismen, 
mag niet ten koste gaan van de buitengewoon 
interessante brakwaterfauna. Bovendien moet er 
streng gew aakt worden over de introductie van 
niet-inheemse soorten in de Spuikom, die niet 
alleen een plaatselijke impact kunnen hebben, 
maar ook de haven en de aangrenzende 
kustgebieden kunnen gaan koloniseren.

Tenslotte z ijn  er de plannen van de Vlaamse over
heid om m ogelijk op  de Spuikom van start te 
gaan met de w inn ing van hernieuwbare energie. 
Vermits nog geen degelijke studies z ijn  uitgevoerd 
naar de impact van peil- en spu iw ijz ig ingen op 
de natuurwaarden van het gebied, is het alsnog 
ondu ide lijk  hoe de productie van waterkracht
energie zal interfereren met de biodiversite it van 
de Spuikom. W el valt te vrezen dat om rendabel 
te zijn , heel frequent za l dienen te worden 
gespuid met alle gevolgen vandien. O ok ais men 
zou overwegen om windm olens te plaatsen in de 
Spuikom, is voorzichtigheid geboden. Prelim inair 
onderzoek door medewerkers van mijn instituut 
toont aan da t vliegbew egingen van vogels niet 
uniform verdeeld z ijn over de volled ige omtrek 
van de Spuikom en de kansen op aanvaringen 
met de turbines dan ook erg verschillend kunnen 
zijn naargelang de locatiekeuze.

Sta me toe te eindigen met enkele kleinere 
suggesties d ie  in de marge kunnen bijdragen aan 
een versterking van de natuurwaarden van dit 
unieke gebied. Het doodsproeien van de zich 
ontw ikkelende halofiele begroeiingen op de 
oevers is niet alleen overbodig , maar ook nefast 
voor heel w a t typische kustzangvogels (fraters, 
sneeuwgorzen,...) die met name deze begroeide 
zones opzoeken. Het herstellen van de voor
malige dwarsverbindingen tussen de palen van 
de staketsels is een voorbeeld van een kleine 
ingreep die steltlopers opnieuw  de kans kan 
geven d it gebied ais hoogwatervluchtplaats te 
herontdekken. En de installatie van vlotjes o f een 
eilandje kan m ogelijkerw ijs een beperkt broed
gebied vormen voor het Visdiefje.
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Hoewel in de huid ige omstandigheden geen 
knelpunten worden gezien in het samengaan van 
aquacultuur en natuurwaarden, dient de 
ontw ikkeling van een gebiedsvisie binnen een
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De Oostendse Spuikom is de enige plaats in 
België d ie  officieel erkend is ais schelpdierwater. 
Reeds vóór 19 7 0  was deze brakwaterplas 
gekend ais een plaats w aar geïmporteerde half 
volgroe ide Platte Oesters konden uitgroeien tot de 
gekende 'Oostendse platte' of 'Ostendaise'.
Vanaf 1996  werden er opnieuw  oesters voor 
commerciële doeleinden geïntroduceerd in de 
Spuikom. Tevens ging een Europees 5b-onder- 
zoekspro¡ect van start met ais doelstelling de 
perspectieven van scheipdierkweek in de Spuikom 
te bestuderen. G edurende de afgelopen vier ¡aar 
onderzoek werden er niet alleen wetenschap
pelijke parameters van de oesterkweek 
opgevolgd, maar werd er ook naar gestreefd om 
de commerciële explo itatie van Oostendse oesters 
conform te maken aan de Belgische en Europese 
wetgeving. O ok al lijken problemen op vlak van 
kweek en wetgeving te kunnen worden opgelost, 
toch b lijft de toekomst van de oesterkweek in de 
Spuikom een groot vraagteken. Een globaal 
beleidsplan voor het gebied ontbreekt, w aardoor 
elke vorm van investering grote risisco's inhoudt.

■  Schelpdierenkweek in een ruimer 
perspectief
Aquacultuur is w ere ldw ijd  de snelst groeiende 
voedselproducerende sector. Er w ord t verwacht 
dat de huid ige groei, a rato van 10% per ¡aar, 
de komende jaren kan worden aangehouden.
De totale wereldproductie schommelt volgens de 
laatste FAO gegevens (1998) rond de 35 miljoen 
ton, te rw ijl de visserijproductie stagneert 
(zie figuur). De stagnatie in de visserij is 
voornam elijk te w ijten aan overexploitatie van 
visgronden, w aarvoor aquacultuur een oplossing 
kan bieden. Bijna een kwart van de aquacultuur- 
productie bestaat uit weekdieren (ongeveer 
9 miljoen ton per ¡aar). De productie aan 
schelpdieren -  met uitzondering van die van de 
mossel -  is sinds het begin van de ¡aren '9 0  
spectaculair gestegen (zie figuur). N ieuw e kweek- 
technologieën en interesse voor nieuwe soorten 
(duurdere) tweekleppigen zijn hiervan de 
oorzaak. Oesters nemen nog steeds het leeuwen
aandeel (ruim een derde) voor hun rekening en 
hun productie neemt jaarlijks toe.
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O ok in België z it het thuisverbruik van week-en 
schaaldieren in de lift. In 1995 kocht 60%  van de 
Belgische huisgezinnen week- o f schaaldieren 
(voornamelijk mossels), in 1999  was d it reeds 
80%. Ons land is de grootste afnemer van de 
Nederlandse oesters. België importeert 4 0  tot 
60%  oesters uit Nederland, d .i. ongeveer 
1 2 miljoen stuks per jaar, om dan nog te zw ijgen 
van de grote hoeveelheden Franse oesters die de 
Belgische markt vinden.
Het merendeel van deze oesters w ord t op 
restaurant geconsumeerd w ant slechts 4 ,5%  van 
de Belgische huisgezinnen koopt oesters voor 
thuisconsumptie (bron: VLAM, GfK-Belgium).

■  'Belgische' oesters 
Belgen z ijn  niet alleen oestereters, maar ook 
oesterkwekers. De Belgische oesters waren vanaf 
de Belle Epoque tot de jaren '6 0 - '7 0  gekende 
lekkernijen tot ver buiten de Belgische grenzen. 
Europese of Platte Oesters (Ostrea edulis) werden 
geïmporteerd uit o.a . Frankrijk en Engeland, om 
vervolgens gedurende enkele maanden te worden 
'opgevet' in de Spuikom en andere brakwater- 
bassins aan de Belgische kust. Toen oesterkweek 
vanaf het begin van deze eeuw te lande in een 
neerwaartse spiraal was terecht gekomen, kwam 
de kweek in de Spuikom pas echt goed op gang. 
De Spuikom is uite indelijk ook de laatste plaats 
geweest in België w a a r oesters werden uitgezet 
en vetgemest. Vanaf de jaren '7 0  werden geen 
oesters meer gekweekt in de Spuikom om dat de 
w atervuiling het niet meer toeliet. Tijdens de jaren 
'8 0  werd de plas afgesloten van het kanaal 
Gent-Brugge dat te veel vervuild water loosde en 
ook het om liggende rioleringsstelsel werd 
afgekoppeld.

Begin jaren '9 0  werden er weer 'w ild e ' oesters in 
de Spuikom opgemerkt. Deze keer ging het om 
de Japanse Oester o f de 'Creuse' (Crassostrea 
gigas) d ie  sinds de ¡aren '8 0  uit Am erika in 
Frankrijk werd geïmporteerd en ge le ide lijk  aan 
de minder ziekteresistente Platte Oester wegcon
curreerde.
In 1 9 9 6  werd er opnieuw  wetenschappelijk werk 
verricht naar de kweek van oesters in de Spuikom 
en in december '9 7  kwamen er voor het eerst 
opnieuw  Oostendse oesters op  de markt. 
Ondertussen werd een Europees 5b-project 
'Aquacultuuronderzoeks- en ontw ikkelingsproject 
in de Regio de M iddenkust' opgezet om de 
kweek wetenschappelijk te begeleiden tot en met 
het jaa r 2 0 0 0 . Dit pro ject werd voor 40%  door 
de Europese Gemeenschap en 40%  door de 
Vlaamse Gemeenschap gefinancierd, de overige 
20%  kwam voort uit eigen inbreng. De coörd ina
tor van het project PRONAD was het 
AquacultuurCentrum Oostende, gesteund in zijn 
activiteiten door het Laboratorium voor 
Aquacultuur &  Artem ia Reference Center van de 
Universiteit Gent, de Vlaamse M ilieum aatschappij 
(afdeling Oostende), de Dienst voor Zeevisserij en 
het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ).
In eerste instantie werd de nadruk gelegd op het 
opvolgen van wetenschappelijke parameters

betreffende de oesterkweek, zoals groei, 
overleving, kweeksystemen, ziektes en consump- 
tiekwaliteit. O ok de w aterkw alite it van de 
Spuikom en de aangrenzende haven werd in 
detail bekeken. M et deze gegevens moest het 
mogelijk z ijn  de toekomstperspectieven van 
oesterkweek in de Spuikom te evalueren.

■  Oesters en hun omgeving: het w a te r  
Sinds juli 1996  verricht de Vlaamse 
M ilieum aatschappij op een v ijfta l lokaties (zie 
figuren) in de Spuikom regelmatige -  wekelijks tot 
tweem aandelijks -  metingen van temperatuur, 
zuurstofgehalte, pH, nutriënten (ammonium, 
nitraten, nitrieten en fosfaten), zoutgehalte, 
chlorophylgehalte, bacteriële en eventueel vira le 
contam inatie en aanw ezighe id van toxische 
w ieren.
Deze gegevens z ijn  vrij consulteerbaar via de 
V M M  website (h ttp ://w w w .vm m .be).

Zodra de buitentemperatuur stijgt, warm t het 
water van de Spuikom snel op. Tijdens de zomer 
kan de temperatuur oplopen tot 25°C  en tijdens 
de w inter kan het w ater bevriezen (2 maanden 
lang in januari-februari '97 ). De snelle respons 
van de watertemperatuur op instraling van de zon 
en de omgevingstemperatuur is voornam elijk te 
w ijten aan de vorm van de Spuikom, een ondiepe 
pan met een groot oppervlak. In '9 7  werd de 
hoogste zomertemperatuur van 2ó ,5°C  
geregistreerd. In com binatie met een laag 
zuurstofgehalte ais gevolg van een langdurige 
windstilte veroorzaakte d it een plaatselijke en 
kortstondige sterfte onder nogal w a t organismen 
van de Spuikom. Het w ater van de Spuikom heeft 
tegenw oord ig een hoog zoutgehalte van 30-35 
m g /l, een w aarde verge lijkbaar met deze 
aangetroffen in de Belgische kustwateren.
De vroegere omschrijving ais 'b rak  w ate r' is dus 
nu niet meer van toepassing. Het zoutgehalte van 
de aangrenzende haven daarentegen is onder
hevig aan de getijdenstrom ingen en de input van 
zoet polderwater. Het schommelt tussen zoet 
water (0 m g /l) en zeewater (35 m g/l).
Bij laagtij w ord t de haven gevoed met zoet water 
afkomstig van het kanaal Gent-Brugge, b ij hoogtij 
stroomt zeewater vrij de haven binnen.
Bij een accidentele uitwisseling van haven- en 
Spuikomwater bij kering van het tij van eb naar 
vloed kan het zoutgehalte in de Spuikom plots 
dalen (één maal opgemerkt bij het verversen van 
het water, het zoutgehalte daalde tot b ijna de 
helft). Het gehalte aan nutriënten in de Spuikom 
was doorgaans heel laag, te rw ijl dat van de 
haven enorm kon schommelen (zie figuur).

In de Spuikom was het gehalte aan Ammonium-N 
doorgaans kleiner dan 0 ,2  m g /l. In de haven 
schommelden de w aarden tussen 2 en 12 m g /l. 
Hoge nutriëntgehaltes treden op bij laagtij -  w an
neer nutriënten uit het kanaal Gent-Brugge w or
den aangevoerd -  en lage nutriëntenwaarden zijn 
karakteristiek bij hoogtij, wanneer de havenkom 
gespoeld w ord t met zeewater. De Spuikom heeft 
een hoog, maar niet constant chlorophylgehalte

http://www.vmm.be
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(zie figuur). Dit chlorophylgehalte is een maat 
voor de hoeveelheid phytoplankton (ééncellige 
wieren) in het water, het voedsel voor de oesters. 
Een bloei van wieren kan zowel in de zomer ais 
in de w inter voorkomen. De hoogste gehaltes 
werden in juli '9 7  gemeten (200 p ig/l).
Doorgaans bevatte de Spuikom tussen de 1 en 
de 2 0  pig/l chlorophyl. Er is een verband tussen 
de hoge pieken van chlorophyl en de momenten 
w aarop  het water van de Spuikom w ordt 
verversd (zie figuur): bij een grond ige water- 
verversing w ord t er nutriëntenrijk water uit de 
haven aangetrokken w a t een hogere kans op een 
w ierbloe i geeft. Tijdens een lange periode 
zonder volled ige verversing, zoals d it het geval 
was in 19 98 -199 9  (ruim anderhalf jaar), trad 
geen w ierb loe i op. O p  deze w ijze  b lijkt het 
hanteren van de sluizen een handige methode 
om het water optim aal te maken voor de oesters, 
zolang de uitwisseling van het w ater doordacht 
gebeurt.

■  Hoe doen de oesters het in de 
Spuikom? Een relaas van vier jaar 
experim enten
Oesters groeien snel in de Spuikom. De Platte 
Oester heeft anderhalf jaar tijd nodig om uit te 
groeien van 1 gram tot 6 0  gram, de 'Creuse' 
heeft genoeg aan één volled ig jaar (zie figuur).
In de w inter lig t de groei van oesters kwasi stil. 
Sterfte bleek in de Spuikom beperkt te blijven tot 
minder dan 1% bij de 'Creuse', en gem iddeld 
20%  bij de Platte Oester. De Platte Oester is veel 
kwetsbaarder dan de 'Creuse' en minder bestand 
tegen schommelingen in temperatuur, zoutgehalte 
o f andere omgevingsvariabelen. M et name de 
gevreesde oesterparasiet Bonamia kan hele popu
laties Platte Oesters uitroeien, daar w a a r de 
'Creuse' ongevoelig is voor de ziekte.
M ede daardoor heeft de Platte Oester het overal 
in Europa zeer m oeilijk. Geïnfecteerde volwassen 
platte oesters overleven wel maar reproduceren

niet w aardoor de populatie gedoemd is uit te 
sterven. Indien men niet zeker is o f de kweek
plaats al of geen Bonamia bevat, is het verboden 
'besmette' oesters binnen te brengen.
Zo hoopt men de introductie, o f beter de verdere 
verspreiding van deze parasiet, tegen te gaan.
In het eerste jaar werd er daarom  geopteerd 
voor de im port van gecertificeerde Bonamia-vrije 
oesters uit C anada. Geen enkel Europees land 
kon immers de garantie geven dat hun oesters 
Bonamia-vrij waren. De hoop om door deze 
meerkost introductie in de Spuikom te verm ijden, 
en zo  ais enige in Europa de status van Bonamia- 
vrije  zone te verwerven, bleek na 2-3 jaa r ijdel. 
O ok de Spuikom was aangetast, w a t betekent 
dat het gebied wel geschikt is voor de volledige 
kweek van 'Creusen' van zaad  tot volwassen 
dier, maar enkel voor de uitgroei van de Platte 
Oester. Eerlijkheid gebiedt te vermelden dat de 
experimenten, w a a rb ij oesters voortdurend 
gemeten en gewogen werden, een hogere over
leving opleveren dan het geval is b ij oesters 
gekweekt op commerciële w ijze  (in zakken). 
Immers, de oesters die gebruikt werden in het 
kweekexperiment werden regelmatig gespoeld, 
gesorteerd en herverdeeld naar grootte en 
gew icht voor optim ale groei, terw ijl de oesters in 
de commerciële zakken veel langer en dichter op 
elkaar zaten (zie foto's p. 29).

In een tweede fase werd ook de groeisnelheid 
van 'oesterzaad ' geëvalueerd in een beschermd 
kweeksysteem binnenshuis (zie foto p. 28).
Het oesterzaad w oog 0 ,8  mg per stuk bij 
aankoop. Een groep van 2 0 0  g in totaal groeide 
tijdens het zomerseizoen in een 3-tal maanden uit 
tot meer dan 10 kg. Het technisch probleem bij 
deze kweek was de continue aanvoer van 
voedselrijk water. O p  de één of andere manier 
verloor het w ater z ijn  hoog chlorophylgehalte tij
dens het binnenpompen. Eén van de oorzaken 
kan de aangroei z ijn  van w ieretende organismen
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Kweeksysteem binnenshuis 
voor de uitgroei van oeste r'zaad '

in de p ijp le id ing , maar zelfs b ij herhaaldelijk 
reinigen bleef het mysterie van de verdwenen 
w ieren tijdens het pompen onopgelost.

In het laatste jaa r van het project werd er ook 
aandacht besteed aan de natuurlijke reproductie 
van de oesters in de Spuikom en werd uitgekeken 
naar andere commercieel interessante soorten die 
in com binatie met oesters konden worden 
gekweekt. De oorspronkelijke Platte Oesters van 
de Spuikom zijn zo goed ais verdwenen.
(n.v.d.r.: intussen weer ta lrijker aangetroffen)
Eén exem plaar van ruim 2 0 0  g werd op de 
bodem teruggevonden. De bodem van de 
Spuikom is nu vooral begroeid met Japanse 
Oesters ('Creusen'j. O p  verschillende plaatsen 
komen oesterbanken voor met exemplaren van 
meer dan 3 0 0  g (zie foto p. 29).

Een aantal problemen waarm ee de oesterkweek 
te kampen had waren vooral van technische aard 
(aangepaste kweeksystemen) en eigen aan de 
Spuikom. Zo vormt het slib op de bodem van het 
bekken een probleem ais het opw arre lt en de 
oesters bedekt. O ok zijn vele plaatsen door 
aanslibb ing niet te voet bereikbaar en bijgevolg 
onbru ikbaar voor bodemcultuur of kweek op 
tafels. Tijdens het project kon ook worden vast
gesteld dat een regelmatige, gecontroleerde 
uitwisseling van het water met zeewater bij 
hoogtij voordelen biedt, vooral in warm e periodes 
met w e in ig  circulatie e n /o f b ij bloei van Zeesla 
(Ulva sp: een m acrow ier dat in sommige periodes 
een deel van de Spuikom kan bedekken). 
W aterverversing moet vermeden worden bij 
regenweer (in laat van ongezuiverd rioolw ater in 
de haven) of ais het havenwater nog teveel 
kanaalwater bevat (ais te d ichtb ij laagtij).

■  Consum ptiekwaliteit
Om van meetaf aan zeker te z ijn  da t het verdere 
onderzoek niet zinloos was, startte het project met 
onderzoek naar de consum ptiekwalite it van w ilde , 
zow el ais gekweekte Spuikomoesters. Bovendien 
bestond het plan om van in de aanvangsfase 
oesters op de markt te brengen.
Daarom werd intensief onderzoek gedaan naar 
de hoeveelheden zw are metalen, PCB's, fecale 
colibacteriën en Salmonella, toxische w ieren en 
biotoxines, radionucleiden e.d. in oestervlees.
A lle schelpdieren die  voorw erp kunnen zijn van 
een lichte bacteriële besmetting moeten gezuiverd 
worden voor ze op de markt komen. Dit betekent 
dat ze gedurende 2 dagen in een bekken met 
proper, bacterievrij o f gefilterd zeewater moeten 
liggen om zichzelf te reinigen. In Europa moet 
zo 'n  zuiveringsinstelling erkend zijn en is dan ook 
aan een strikte reglementering onderhevig.

■  W etgeving
Aangezien de laatste 20 -30  jaar in België geen 
oesters meer werden gekweekt, was het voor de 
overheid niet du ide lijk  hoe ze de enige oester- 
kweker in België moest controleren.
N orm aal gezien valt het kweekproces van een 
d ier da t voor consumptie w ord t bestemd onder de

Zo z ie t oesterzaad er uit
na een aanta l weken
in het kweeksysteem binnenshuis
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reglementeringen van het M inisterie van 
Landbouw. Vanaf het moment da t het dier 
'geslacht' w o rd t gaat de bevoegdheid over naar 
het M inisterie van Volksgezondheid. Vermits een 
oester levend w ord t opgegeten, is d it product 
m oeilijk onder te brengen bij één van de twee 
ministeries. Het heeft dan ook lang geduurd 
vooraleer het du ide lijk  werd bij w ie  de oester- 
kweker moest aankloppen. In de drie ¡aren van 
onderzoek werd voornam elijk met het M inisterie 
van Volksgezondheid gewerkt. Er werden 
verschillende protocols opgesteld met betrekking 
tot hef zuiveren van oesters, het bemonsteren van 
toxische wieren en het onderzoeken van de bac- 
teriële status van de Spuikom. In de loop van het 
project werd ook het koninklijk besluit van 
15 april 1965 'betreffende de keuring en in de 
handel brengen van vis en gevogelte ' -  w aar
onder ook de oesters vallen -  aangepast volgens 
de Europese richtlijn van 15 juli 1991 en in het 
Koninklijk Besluit van 12 maart 2 0 0 0  'betref
fende de keuring van en de handel in vis' 
gegoten. Vandaag voert het M inisterie van 
Landbouw controle uit op de productie, kweek en 
zuivering van oesters en staat het M inisterie van 
Volksgezondheid in voor het toezicht op de 
verzending (verkoop) van oesters en de controle 
op bacteriën en toxische wieren in de Spuikom.

Alhoewel tot nu toe nog geen bacterieel besmette 
oesters werden aangetroffen, worden toch alle 
oesters veiligheidshalve gezuiverd. De controle 
op de aanw ezighe id van toxische wieren staat 
nog niet op punt en w ord t voorlop ig  grotendeels 
door een Nederlands instituut uitgevoerd.
Bij een al of niet vermeende bloei van toxische 
algen w ord t veiligheidshalve de productie 
stilgelegd om geen risico's te nemen. Deze zeer 
voorzichtige handelsw ijze is nadelig voor de 
oesterproducent maar toch nodig om dat men 
geen routine heeft in België om de resultaten en 
de risico's in d it onderzoek oordeelkundig te 
behandelen.

■  Toekomst oesterkw eek  
W etenschappelijk onderzoek heeft aangetoond 
dat de kweek van oesters in de Spuikom 
mogelijkheden heeft. O ngetw ijfe ld  zal de produc
tie m arginaal blijven ten opzichte van de Franse 
of de Nederlandse, maar daarom  niet minder 
gegeerd z ijn bij Belgische fijnproevers. Lokaal 
kan de oesterkweek in Oostende bijdragen tot 
extra tewerkstelling [ongeschoolde arbeid) en een 
bijkom end aantrekkingspunt vormen voor dag- 
jestoeristen.
Het grote probleem vandaag met de oesterkweek 
in de Spuikom is de onzekerheid in het gevoerde 
beleid. De Spuikom is hef enige water in België 
dat erkend is ais 'schelpd ierw ater'.
Veel zal ervan afhangen of de overheid intenties 
heeft d it zo  te behouden. Verder is er onzeker
heid over welke concessies en projecten in de 
toekomst een kans zullen worden geboden en 
hoe de andere gebruikers van de Spuikom daar 
zullen mee om gaan. De geplande waterkracht
centrale op de sluizen in de Spuikom kan

ARC

Kweeksysteem in zakken  
op tafels, zoals gebru ikt in 
de Spuikom

ARC

voordelen zoals gecontroleerde waterverversing, W ilde  'Creusen' op een
waterstrom ing en controle op algenbloei met zich oesterbank in de Spuikom
meebrengen maar kan ook nadelen zoals ter hoogte van Steenhove
opwellen van slib en b ijgevolg mogelijk verlies 
aan w aterkw alite it veroorzaken.
Het project w ord t in eerste instantie toegejuicht 
zolang de uitvoerders voldoende aandacht 
besteden aan de randvoorwaarden van de 
oesterkweek en die  van andere gebruikers van de 
Spuikom.
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Debat
Ter afronding van de studiedag vond een debat 
plaats w aarb ij vanuit het publiek vragen werden 
afgevuurd op een panel bestaande uit de vier 
sprekers van het nam iddagprogram m a: ir.
Bernard De Putter (AW Z-W W K), ir. Karen Curé 
(INVE), Veroniek Denys (VMM) en prof. dr. 
Eckhart Kuijken (Instituut voor Natuurbehoud).
Het debat werd in goede banen gele id door 
prof. Patrie Jacobs, voorzitter van de 
W etenschappelijke Commissie van VLIZ en onder
voorzitter van de Raad van Beheer.

Om het relaas van het debat voor u leesbaarder 
te maken deelden w e het in in een aantal 
inhoudelijke deelfacetten.

Vervuiling m et PCBs en organom etalen

M anu Desutter (voorzitter Vlaams Visserij 
Informatie Centrum):
Ik had graag vernomen hoe het staat met de 
plannen voor een eventuele m onitoring van PCB's 
in de Spuikomoesters?

Karen Curé:
Ik kan u geen sluitend antwoord op deze vraag 
geven. Ik w il wel nog eens benadrukken dat er 
reeds een zeer uitgebreid onderzoek is gevoerd 
naar het accumulatievermogen van PCB's door 
oesters. De oesters die hiervoor werden gebruikt 
waren geboren in de Spuikom, hadden er een 
jarenlang verb lijf in de Spuikom opzitten, vaak 
op o f onder het slib bedolven en kunnen dus 
beschouwd worden ais beantwoordend aan de 
hoogst mogelijke bevuilingsgraad. W elnu, het 
PCB-gehalte in deze oesters bleek nog geen 
derde te bedragen van de toelaatbare norm.

Colin Janssen (professor ecotoxico log ie j:
M ag ik daar misschien nog aan toevoegen dat, 
w a t er ook gedaan w ord t naar het beheer toe 
van d it ecosysteem, er een afdoende oplossing 
moet gevonden worden voor de contaminanten 
die  ongetw ijfe ld in de bodem liggen opgeslagen. 
Aanvullende studies z ijn hier zeker op hun 
plaats, w ant elke ingreep in de bodem zal zijn 
weerslag hebben op de waterkolom  en de 
organismen die daar leven.

Tim Verslycke (onderzoeker ecotoxico log ie j:
Ik w il niet verder ingaan op het PCB-probleem 
voor de oester- of waterkwalite it, maar even de 
aandacht vragen voor een belangrijke groep 
componenten die ik tot nu toe gewoon niet 
vermeld zag. Het z ijn  de organometalen die 
gebru ikt worden in aangroeiwerende verven en 
die -  zo  bleek o.a. in Frankrijk -  een niet 
onbelangrijke impact kunnen hebben op de 
oesterkweek. M ijn  vraag luidt dus: is er al 
gekeken naar d ie  stoffen vermits toch te 
verwachten valt -  met de directe nabijhe id van 
een haven -  dat ze aanw ezig zullen z ijn  in de 
bodem en dus uite indelijk ook in de oesters?

Véroniek Denys:
Er z ijn d it jaar door de Vlaamse M ilieu
m aatschappij op verschillende plaatsen in het 
Oostendse organotinbepalingen gebeurd maar 
de resultaten van de analyses zijn alsnog niet 
beschikbaar. Ais ik mij niet vergis werd binnen 
d it program ma ook de Spuikom bemonsterd.

Oorlogsmunitie in de Spuikom?

Paul Verhaegen (Ecowatt):
M eneer De Putter, ik heb hier vandaag horen 
vertellen dat de Spuikom tijdens de tweede 
W ereldoorlog is gebruikt door de Duitse 
luchtmacht. Is er naar uw weten munitie in de 
Spuikom achtergebleven die  m ogelijk problemen 
kan geven bij slibverw ijdering? Ik heb al horen 
w aaien dat er a f en toe munitie bovenkomt.

Bernard De Putter:
Ik kan natuurlijk niet honderd percent uitsluiten 
dat er munitie zou zijn achtergebleven in de 
Spuikom. W ij vinden munitie op de meest 
onverwachte plaatsen en nu en dan lees ik daar 
ook wel iets over in de pers.
Momenteel z ijn  we trouwens bezig de stranden 
gele ide lijk  aan munitievrij te maken, w a t een 
grootscheepse operatie is. Een ge lijkaard ig  
uitgebreid onderzoek maar dan in een waterplas 
is nog veel m oeilijker uit te voeren. En dan w il 
ik het nog niet hebben over w a t aan te vangen 
met de eventueel gevonden munitie.
Anderzijds is het zo dat tijdens de bagger- 
werken, die in de ¡aren '9 0  werden uitgevoerd 
ter gelegenheid van de krijtbehandeling in de 
Spuikom, geen enkel incident werd geregistreerd. 
Ik veronderstel toch dat, ais er heel w a t munitie 
zou zitten, de kans groot is dat er ook daad
w erke lijk  munitie werd opgebaggerd.
En dat is kennelijk niet gebeurd.

Zoutgehalte

Philip Polk (oesterspecialistj:
Ik verw onderde mij zo over da t zoutgehalte.
W ij spreken hier nu al de ganse dag over de 
Spuikom ais een 'brakw aterp las ' terw ijl ik op  de 
curve zag dat het w ater e igenlijk  zouter is dan 
zeewater. Heb ik d it verkeerd gezien?

Karen Curé:
Neen, en ik ben heel b lij dat u dat opmerkt. O ok 
ik z it er al de ganse dag mee da t iedereen de 
Spuikom een brakwaterplas noemt terw ijl de 
zoutgehaltes de laatste jaren een heel ander ver
haal vertellen. M isschien da t de Spuikom vroeger 
een brakwaterplas was, m aar in ieder geval is ze 
dat de laatste 4-5 jaa r niet meer.

Philip Polk:
Ik w il trouwens opmerken dat de Platte Oester brak
water en input van zoetwater nodig heeft om zich 
voort te planten. Dus ais het zo doorgaat kunt ge 
straks beter Artemia (pekelkreeftjes) kweken!
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Eckhart Kuijken:
M aar dan zonder de sluizen open te zetten, want 
dan zijn ze weg!

Introductie vreem de soorten

Robert Coelus (voorzitter Vrienden van het 
Noordzee-aquarium  Oostende):
Zijn er volgens u in de toekomst mogelijkheden 
om ook andere organismen in de Spuikom te 
kweken, zoals 'Tapijtschelpen' (Mercenaria) of 
alikruiken?

Karen Curé:
Ik vermoed van wel. A lleen, 'clam s' of 
Tapijtschelpen hebben een toch wel iets minder 
m odderige bodem nodig dan hetgeen w ij 
momenteel in de Spuikom kennen. W ij hebben 
ook wel w a t kleinschalige testjes gedaan en 
daaru it b lijk t dat het geen onm ogelijke piste is.
O f het ook de moeite is op grotere schaal zal de 
toekomst moeten uitw ijzen. Voor w a t betreft 
alikruikjes stelden we vast dat ze zich kennelijk 
vrij goed voelden in onze kweekbakken gevuld 
met Spuikomwater. Dus kan het best dat ook hier 
mogelijkheden bestaan.

Eckhart Kuijken:
Ik zou hier toch graag even op w illen reageren, 
w a arb ij ik het niet direct w il hebben over de 
Tapijtschelpen en de alikruiken. Ais vegetariër 
z ijn  die toch niet aan mij besteed. M aa r ais 
natuurbeschermer die over de biodiversite it moet 
proberen te waken verontrust het me te horen dat 
men zom aar Platte Oesters uit Canada in de 
Spuikom heeft ingébracht. Een actieve manipu
latie dus met de invoer van genetisch vreemd 
m ateriaal, iets w a t ik faunavervalsing zou noe
men. Is het effect hiervan gekend op de inlandse 
Platte Oester? Het doet me heel sterk denken aan 
nogal w a t vissoorten die  in de Baltische Zee 
worden binnengebracht gewoonweg omdat ze 
beter kweken dan inheemse soorten.
Ik noem d it platte economische motieven, d ie  de 
hele biodiversite it op z ijn kop zetten. Ik w il dan 
ook heel sterk pleiten om de authenticiteit van de 
biodiversite it van de Spuikom te bewaren.
Eens vreemde soorten zijn binnengebracht is het 
vaak heel m oeilijk dit proces terug te schroeven.

Jacky Puystjens (oesterkweker Spuikom):
M ijnheer Kuijken, ik kan er voor een stuk 
inkomen da t u zich zorgen maakt over de ver
menging van inheemse en uitheemse soorten, 
maar ik w il toch het volgende hieraan toevoegen. 
W aar w illen we heen met de Spuikom?
W ij hebben ze meer dan 2 0  jaar -  of moet ik 
zeggen bijna 100 jaar -  gewoon links laten 
liggen. De dag dat men er nu iets positiefs mee 
w il doen, zoals het creëren van tewerkstelling en 
een goed ecologisch im ago, dan gaat men plots 
het waarschuwend vingertje opsteken. Ik ben niet 
tegen een beheersplan maar zou toch ook willen 
waarschuwen er asjeblief geen museum of ver- 
slibd b io toop te w illen van maken.

Een biotoop w aarvan we vanop de oever kunnen 
zeggen, kijk eens hoe mooi het is en hoeveel 
vogeltjes er wel zitten. Neen, ik pleit veeleer 
voor een Spuikom die de nodige return geeft.
Elke verkoop van 1 .0 0 0 .0 0 0 0  frank aan oesters 
uit de Spuikom levert de staat 2 1 0 .0 0 0  frank 
aan BTW-ontvangsten. Moeten we ons opnieuw 
laten doen en 6 0  km verderop gaan naar 
Frankrijk of Nederland, d it te rw ijl de 
Nederlanders ónze winkels platlopen en hun 
oesters hier verkopen?

Eckhart Kuijken:
Het is a ltijd  hetzelfde p le idoo i... ook telkens ais 
ik in Nederland o f in Frankrijk d it soort discussies 
meemaak. Men moet leren inzien da t zelfs 
werkgelegenheid en economie rekening moeten 
houden met aspecten van biodiversiteit.
De Conventie van Rio van 1992 is niet voor niets 
een mondiale conventie. M ijn  oproep naar 
iedereen die op één o f andere manier recht
streeks of onrechtstreeks met biodiversite it te 
maken heeft is dan ook: manipuleer w a t je w il, 
m aar geef mij de garanties dat jouw manipu
laties geen drastische effecten hebben op de hele 
omgeving. Dat op Belgische stranden en andere 
ecosystemen een aantal vreemde organismen 
ineens de plaats gaan innemen van onze 
inheemse fauna en flora. En ook al is het 
reeds volop aan het gebeuren, ik p leit heel sterk 
om het voorzichtigheidsbeginsel heel hoog 
in ons vaandel te voeren. Ik heb geen enkel 
probleem met het economisch gebruik 
van natuurgebieden, ik vraag enkel dat er zou 
worden gewerkt naar een evenwichtig 
gebru ik van d it en eender welk gebied.

MD

Een geanim eerd debat 
over het gevoerde be le id  
op en rond de Spuikom  
vormde de afsluiter van het 
inhoudelijk deel van de 
studiedag
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Het pane l bestond uit de 
sprekers van de namid- 
dagsessie. H ier slechts 
enkele sprekers, 
rechtstaand dagvoorzitster 
dr. M ony Jaspers (VLIZ) en 
rechts m oderator prof. Patrie 
Jacobs MD

Overleg /  integraal beheer

Bart Plasschaert (voorzitter watersportvereniging  
Inside-Outside):
Ik denk dat ik mag spreken voor de vier water
sportverenigingen die  actief z ijn  op de Spuikom. 
Er is de ganse dag gesproken over de ecologi
sche toestand van de Spuikom, over de vervuiling 
met PCB's en andere verontreinigende stoffen, 
maar w ij -  ais watersporters -  zien e igenlijk  nog 
een andere vorm van vervuiling en dat is d ie  met 
zwerfvu il (vooral aan de kant van Bredene bij 
zuidwestenwind) en met gedumpte vissersbootjes. 
O nze concrete vraag is dan ook w ie  in de 
toekomst b ij een verschuiving van de concessies 
verantw oorde lijk  w ord t voor het ruimen.
W ord t dat AW Z, de gemeente of gebeurt er 
gewoon niets? W ij zouden trouwens w illen 
vragen zo  snel m ogelijk een overlegcomité te 
starten, w aarin  de watersport effectief w ordt 
betrokken. W ij z ijn  vragende partij om dat we 
niet g raag in dezelfde toestand zouden 
terechtkomen ais een buurclub van ons, W W  
Heist, d ie nu ten gevolge van de instelling van 
het strandreservaat 'De Baai van Heist' volledig 
in de verdrukking is gekomen.

Bernard De Putter:
Ik moet natuurlijk tegenspreken dat er vandaag 
alleen over de ecologische en economische 
w aarde gesproken is. Ik heb gepoogd alle w aar
den van de Spuikom in beeld te brengen, tot 
zelfs de culturele w aarde toe. De beheersover
eenkomst met de stad Oostende -  in verband met 
de organisatie, het vergunningenbeleid, de 
organisatie en het toezicht op watersport -  houdt 
een aantal randvoorwaarden in die voldoende 
garanties bieden om de watersport toe te laten 
zich verder te ontplooien. Anderzijds houden ze 
echter ook een aantal beperkingen in, zoals het

vastleggen van een periode w aarin  recreatief 
gebruik van de Spuikom zou verboden zijn.

Het drijvend vuil is, gezien d it gebied eigendom 
is van het Vlaamse Gewest, een verantwoorde
lijkheid van het Vlaamse Gewest.
Misschien moeten we wel een ge lijkaard ig  
contract opmaken voor de Spuikom, ais w ij nu 
reeds onderhouden op de binnenwateren.
De verantwoordelijke ingenieur voor het 'drijvend 
vu il' op de binnenwateren, zal ik maar zeggen, 
is hier overigens aanw ezig . Anders dre ig t de 
Spuikom, ais geen echt binnenwater, maar ook 
geen e igenlijk  havengebied, misschien wel tussen 
de mazen van het net te vallen. M aa r het is goed 
da t u mijn aandacht hierop vestigt.
W e gaan daar zeker oog voor hebben, het is 
onze verantwoordelijkhe id.

Patrie Jacobs:
O p  het tweede deel van uw vraag, 
mr. Plasschaert, w il ik u graag antwoorden dat, 
ais er een positieve beslissing m.b.t. de 
oprichting van een beheerscommissie komt, 
w ij de watersportsector uiteraard gaan betrekken 
bij de uitstippeling van het beleid in en rond dit 
gebied. Trouwens alle actoren die op een 
bepaald ogenblik betrokken zijn bij of begaan 
zijn met de Spuikom, zullen worden gecon
tacteerd teneinde tot een evenwichtig beleid te 
kunnen komen.

Eckhart Kuijken:
M ag ik misschien aanvullend hierop melden dat 
w e allem aal vragende partij z ijn  voor een 
derge lijk  overleg, over de grenzen van de 
sectoren heen. Trouwens ik ben verheugd dat de 
watersport hier aanw ezig  is. Ik merk immers in 
tai van dossiers -  en ik bedoel hier niet het 
dossier van de Spuikom -  dat nog veel te vaak

\x, Karen CWft'fc

prol. dr. E. KUIJKEN
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allerlei eenzijd ige maatregelen genomen worden, 
zonder voorafgaandelijk  de belanghebbenden te 
contacteren. Ais we allemaal samen op nog 
geen 100 ha oesters w illen kweken, vogels w illen 
bekijken, planten en andere organismen een 
toekomst w illen geven, dan moet d it zonder meer 
via afspraken. M oge dit ook een oproep zijn 
naar de beheerder/e igenaar, A W Z-W W K , om 
voorzichtig te z ijn  t.a.v. allerle i autonome ontw ik
kelingen, d ie  kunnen plaatsvinden.
Ais motorboten niet z ijn  toegelaten, dan moet 
daar ook op worden toegezien en mag er geen 
gedoogbeleid worden gevoerd. En even terzijde 
mr. Plasschaert over de verdrukking die u onder
gaat in Heist, ik w il toch wel zeggen dat w ij 
vanuit het Instituut voor Natuurbehoud uiteraard 
mee ondersteunend advies gegeven hebben voor 
de ontw ikkeling van het Staatsreservaat van de 
Baai van Heist. Ik kan mij trouwens niet 
inbeelden da t op een kustlengte van 65  km geen 
opschuifoperatie kan overwogen worden, w aar
door w ij niet die directe nabuurschap hebben.
In de cursus natuurbehoud die ik doceer aan de 
universiteit, is d it overigens één van de voor
beelden van onverenigbare functies, die men kan 
verenigen door ze gewoon een beetje verder van 
elkaar te zetten. En vermits het verplaatsen van 
een watersportcentrum nu eenmaal gemakkelijker 
is dan het herlokaliseren van een natuurreser
vaat...

Bernard De Putter:
Inzake het gedoogbeleid heb ik medegedeeld 
dat we een beheersovereenkomst afsluiten met de 
stad Oostende, w aardoor ook de gemachtigde 
ambtenaren van de stad zullen kunnen optreden. 
Het is de bedoeling doelgerichte politieregle- 
menten op te stellen zodat ook strafrechterlijk kan 
opgetreden worden tegen overtredingen op de 
Spuikom. Ais u overigens motorbootjes gezien 
hebt op de Spuikom, dan is het heel waarschijn
lijk  dat de gebruikers hiervan hiervoor een 
offic ië le toelating hebben verkregen en dus in 
regel zijn .

Jacky Puystjens (oesterkweker Spuikom):
M ijnheer De Putter, ik w il van de gelegenheid 
gebru ik maken om het verzoek te doen aan AW Z 
en het departement LIN om aquacultuur/m aricul- 
tuur in te passen in een integraal kustzonebeheer. 
De Spuikom is slechts een klein gebied w aarin  
het voorlop ig  nog altijd  lukt om oesters te 
kweken. Toch zou ik w illen pleiten om aquacul- 
tuur ook buiten de Spuikom een kans te bieden. 
M ijns inziens hoeft aquacultuur overigens niet in 
te druisen tegen het behoud van natuurwaarden. 
Ik begrijp  bijvoorbeeld niet w aarom  op het 
sterneneiland te Zeebrugge geen aquacultuur 
w ord t toegestaan.

Bernard De Putter:
W e worden inderdaad een heel klein beetje over- 
spoeld met vragen uwentwege in verband met 
initiatieven inzake aquacultuur aan de kust.
Ais w ij daar niet onm iddellijk  op reageren, dan 
is da t gewoon om dat w ijze lf in huis de kennis ter

zake niet hebben. Dat is nogal duidelijk.
W ij moeten daarover adviezen vragen en 
zullen u ten gepaste tijde hierover van antwoord 
dienen.

Jan Haelters (BMM):
Ik w il professor Kuijken even geruststellen over de 
introductie van diersoorten, in zee dan toch.
O p  zee is het sinds de wet op het marien milieu 
van het jaa r 1999  verboden om genetisch gema
nipuleerde dieren of planten, o f vreemde dier
soorten en plantensoorten met opzet te introduc
eren. Het zal mijns inziens niet getolereerd w or
den om op zee oesters uit C anada (met eventueel 
allerlei andere dieren die meekomen met de 
oester) te introduceren en te gaan kweken.

Paul Lingier (Natuurreservaten* afdeling  
Middenkust):
Ik zou hier toch -  aansluitend op w a t professor 
Kuijken heeft gezegd -  een zeer sterk ple idooi 
w illen houden om de aanw ezige biodiversiteit 
maximaal te vrijwaren en w aar m ogelijk te ver
sterken. O p  de Spuikom hebben w ij sinds de 
jaren '6 0  al heel w a t natuurwaarden verloren.
Ik denk o.a. aan de halofiele begroeiingen op de 
gloo iingen die  verdwenen zijn , alsook meerdere 
vogelsoorten die sterk in aantal z ijn  achteruitge
gaan ten gevolge van allerhande ingrepen.
In d it verband is het voor Natuurreservaten* 
onaanvaardbaar om windmolens geplaatst te 
zien op de Spuikom. Voor w a t de ontw ikkeling 
van een waterkrachtcentrale betreft, beschikken 
we momenteel nog over onvoldoende gegevens 
om een gedegen oordeel te vellen. Ik hoop van 
harte da t w ij nu e igenlijk  een historische kans 
zullen krijgen om datgene aan biodiversite it w a t 
nog aanwezig is, te behouden en mee te 
betrekken in het toekomstig beheer van het gebied.

Bernard De Putter:
Meen ik te horen dat we er niet in geslaagd zijn 
d it publiek te overtuigen dat w e op dezelfde 
golflengte zitten?

Eckhart Kuijken:
Ik denk veeleer dat d it moet gezien worden ais 
een getuigenis dat de twee uitersten van deze 
tafel, A W Z en zeg maar de 'natuur', en w a t ze 
tw intig jaar geleden vertegenwoordigden, elkaar 
toen niet begrepen om dat ze een andere taal 
spraken. Ais er één b ijzonder positieve evolutie is 
in de overheid, dan is dat dat biologen zijn gaan 
luisteren en ernstig z ijn  gaan luisteren naar inge
nieurs en dat ingenieurs het klaargespeeld 
hebben om biologentaal te begrijpen. W at de 
oproep van Paul Lingier betreft, zou ik ervoor 
w illen ijveren dat de vzw  Natuurreservaten -  die 
een maatschappelijk d raagvlak van 5 0 .0 0 0  
leden heeft -  ais beheersinstantie voor de natuur 
mee w ord t opgenomen in de beheerscommissie, 
die vandaag werd aangekondigd.
Zo is Natuurreservaten vzw  ongetw ijfe ld dé 
aangewezen partner om mee te bouwen aan de 
ontw ikkeling van een meer ecologisch gestuurde 
toekomstvisie voor de Spuikom.

*Natuurreservaten vzw  

is sinds begin 2 0 0 2  

op gegaan in een fusie 

met de W ie le w a a l en 

he rdoopt in N atuurpunt vzw
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Visbestandsopname op  
de Spuikom in september 
1998 door het Instituut 
voor Bos- en W ildbeheer

De 'w onderlijke ' visvangst 
w ord t aan w a l gebracht
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Ter afronding

Patrie Jacobs:
Als er geen bijkom ende vragen meer z ijn , zou ik 
hierbij w illen afronden. Ik hoop dat u voldoende 
tijd en mogelijkheden hebt gehad om w a t b ij u 
leeft aangaande het gebru ik van de Spuikom aan 
bod te brengen.
Sta me tenslotte toe enkele zeer algemene 
conclusies te trekken uit w a t w e gehoord hebben 
tijdens deze studiedag. Het is mij alvast du ide lijk  
geworden dat vele zaken ook hier vanuit verschil
lende invalshoeken kunnen worden benaderd.
Dat bijvoorbeeld het w ie r Zeesla door de ene ais 
een probleem, door de andere ais een zegen 
w ord t gezien, is mij bij gebleven. Het w ord t dus 
een m oeilijke evenwichtsoefening om alle belan
gen tegen elkaar af te wegen en voldoende aan 
bod te brengen. In d it soort oefening speelt 
steeds het gezegde: vrijhe id  is verantwoorde
lijkheid en de vrijheid van de ene e ind igt daar 
w aar de vrijheid van de andere begint.
En da t betekent da t er met mekaar gepraat gaat 
moeten worden. Nu, het is verheugend vast te 
stellen dat al de actoren met grote openheid en 
met respect voor mekaars standpunt deel hebben 
genomen aan d it debat en b lijkbaa r ook de 
intentie hebben om in een geest van overleg en 
samenwerking verder op pad te gaan.

Verder kan ik alleen de woorden van collega 
Kuijken beamen, dat er een enorme ontw ikkeling 
heeft plaats gegrepen binnen de administratie 
inzake openheid naar het publiek. O ok heeft 
men begrepen da t enkel een wetenschappelijk 
onderbouwde beleidsstrategie kan functioneren 
zoals het hoort. Beide evoluties z ijn nieuw en toe 
te juichen. W at mij brengt tot het voorstel van ir.

De Putter om een beheerscommissie op te starten 
en vanuit het VLIZ te coördineren. Deze vraag 
zullen we vrijdag reeds op onze wetenschap
pelijke commissie voorleggen en na gunstig 
advies aan de eerstvolgende vergadering van de 
Raad van Beheer van het VLIZ.
Het zal een zeer be langrijke en moeilijke oefen
ing z ijn w aar we vóór staan, niet alleen omdat 
alle belangen tegen mekaar dienen te worden 
afgewogen maar ook om dat er moet worden 
overgestapt van een ad hoe beleid -  het rea
geren en zoeken naar oplossingen voor praktis
che probleempjes ais die zich hic et nunc voor
doen -  naar een visie op m iddellange en lange 
termijn.
O ok w il ik erop w ijzen dat het beheer van de 
Spuikom niet op zichzelf kan staan, maar moet 
gekaderd worden binnen een globale visie van 
integraal kustzonebeheer. De Spuikom is geen 
alleenstaand eiland en dient te worden gezien 
binnen het om ringende weefsel van de kustzone. 
Die afstemming is iets w aar VLIZ graag een input 
w il in hebben, gesteld dat de Raad van Beheer 
ons hiervoor het fia t geeft. Het is immers één van 
de concrete invullingen die ons is toebedeeld 
door de Vlaamse regering in functie van onze 
statuten. Tevens kunnen w ij instaan voor de 
noodzakelijke b ind ing met een wetenschappelijk 
platform van groepen die de nodige weten
schappelijke onderbouw ing kunnen geven en hier 
overigens vandaag uitgebreid aan bod zijn 
gekomen. Het is mij alvast du ide lijk  geworden, 
gedurende én de studiedag én de discussie met 
u, dat voortdurend wetenschappelijk onderzoek 
zal nodig z ijn om een aantal opties van een 
beheersplan te gaan ondersteunen of te gaan 
toetsen, en nadien te gaan opvolgen.

Jan Verboven (RUG) 
inspecteert de wierbekkens 
aan de Spuikom in 1978

Ml
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Onderzoekster in actie  
op de Spuikom: 
Christine Claus

G ustaaf Goes (IZW O) 
loodst Danielle Schram en 
Jan Seys (RUG) veilig over 
de Spuikom tijdens 
een bodemdierbemonstering  
begin de jaren '9 0

MJ
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Een evenwichtige lange- 
termijnvisie uitwerken voor 
het gevoerde be le id /beheer 
op de Spuikom is dé grote  
uitdaging voor de toekomst

De Spuikom staat droog. 
O p de voorgrond  
André Bastin (consultant 
voor 'Zeegerichte 
Technologie'),
Eric Coppejans en 
Dirk Van Gansbeke
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