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p 5 december 2013 raasde een stormveld
over de Noordzee. In combinatie m et het
aangekondigde springtij, zorgde d it voor een
grote alertheid b ij de bevoegde diensten aan zee.
Stormweringsmuurtjes en zandzakjes werden geplaatst
daar waar ter hoogte van zwakke punten in de kustwering
problemen konden worden verwacht.
Er volgde zelfs een gedeeltelijke evacuatie van de
bewoners in Bredene, om geen risico te lopen in de buurt
van een in herstel verkerende d ijk achteraan de
Björn Van de Walle
haven van Oostende. Uiteindelijk gebeurde er
niets ergs. Het water werd dan wel opgestuwd
to t 1,5 meter boven de normale astronomische
KULeuven @ Kulab; Zeedijk 101, 8400 Oostende; bjorn.vandewalle@khbo.be
waterstanden, maar nergens drong de zee het land
ongewenst binnen. M et een maximaal waterpeil
van +6,33 m TAW bleven we met deze “50-jarige
Eind december 2013 keurde de
kader van projectw erk aan de KU Leuven
storm ” overigens onder de hoogste waterstanden
van de “ 250-jarige storm ” van 1 februari 1953
regering, op in itia tie f van Johan Vande
kritisch nadachten over de technische
(+6,66 m TAW) en het in actuele tijden nog nooit
en bouw kundige uitdagingen die een
Lanotte ais M in ister van Noordzee, een
bereikte peil b ij de beruchte “ 1000-jarige storm ”
globaal marien ru im te lijk plan voor onze
derge lijk plan stelt.
(+7,00 m TAW).
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Een energie-eiland voor

Noordzee goed. Dit plan omvat twee
zones voor de in sta lla tie van kun st
m atige energie-eilanden: één ligt een
v ijfta l kilom eter vóór de kust op de
W enduinebank, een tweede zone is
gekoppeld aan een eventuele
uitb re id in g van de haven van Zeebrugge.
De ideeën om verder (op 30-40 km) in
zee te gaan werken leken technisch
noch financieel haalbaar.
M aar wat doet zo’n energie-eiland nu
juist? Hoeveel kost het en is het wel
rendabel? En waarmee dient zoal
rekening te worden gehouden bij de
o n tw ikke lin g van dit innovatieve
in itiatie f? W ij legden alvast ons oor te
luisteren bij een v ijftig ta l burgerlijke en
industriële ingenieurs bouw kunde in
opleiding, die in het voorjaar 2013 in het

Wat d it gebeuren onder andere aantoont is dat
een verw ittigd man/vrouw er twee waard is.
En d a t goed geïnformeerd zijn en vervolgens met
die degelijke inform atie aan de slag gaan de beste
garantie vorm t voor een degelijk bestuur. Bij het
informeren kan best zo open m ogelijk worden
gecommuniceerd, zonder bewust paniekzaaierij
na te streven. In vergelijking met 1953, was de
indrukwekkende vooruitgang van de manene
meteorologie opvallend: de accurate en tijdige
weers- en waterhoogtevoorspellingen maakten
de paraatheid en coördinatie van de talrijke
betrokken (huip)diensten zeer efficiënt. Aan de
minzijde is het duidelijk dat onze kust 60 ¡aar na
datum nog onvoldoende verdedigd is tegen superstormen.
In d it nieuwe nummer van De Grote Rede brengen we
een k o rt relaas van de Sinterklaasstorm van de hand
van weerman/wetenschapper David Dehenauw, maar
gaan we ook de verzuring van de oceaan - een door
wetenschappers zeer geducht probleem - niet u it de weg.
En daar waar ook nog eens concrete oplossingen naar
voor kunnen worden geschoven, doen we dat met plezier.
Een probleem duiden is één. M aar aangeven hoe je ais
burger ook z e lf ten strijde ku n t trekken en een steentje
ku n t bijdragen to t een betere en meer duurzame wereld,
is minstens even belangrijk. Het is dan ook verfrissend om
te lezen hoe het vernieuwde Europese Visserijbeleid iets
probeert te doen aan het “ weggooien van vis” (zie ‘ In de
Branding’ ), boe vrijwilligers in het Gentse zeemanshuis
Stella Maris warme mutsen breien voor zeevarenden o f
hoe burgerlijke en industriële ingenieurs in opleiding
(KULeuven en hogeschool Vives Oostende) samen aan de
slag gaan om te berekenen o f een energie-atol fictie zal
blijven o f echt realiteit kan worden.

Een grote badkuip op zee
Het principe van een ‘m ega-batterij’
Een energie-eiland, vanwege zijn
ringvorm ook wel ‘energie-atol’
genoemd, w ordt gebouwd om energie
geleverd door de windm olenparken in
de Noordzee tijd e lijk op te slaan. Het is
ais het ware een soort ‘m ega-b atte rij’.
Wanneer het ’s nachts w aait, draaien de
windm olenparken immers op volle
toeren en leveren deze heel w at energie.
Echter, ’s nachts is de vraag naar energie
het kleinst en ontstaat er dus een
overschot aan e le ktricite it. Deze energie
kan men vandaag enkel tegen
dum pingprijzen uitvoeren naar het

Wie nog leesvoer wenst, kan zich verder verdiepen in een
bijdrage over de historisch zo belangrijke Duinenabdij van
Koksijde, bijleren over het wel en wee van de duindoorn o f
vernemen hoe de tonijn aan zijn naam is gekomen.
Je ziet het: ook na de publicatie van het themanummer
“ De Groote Oorlog en de Zee” blijven we niet b ij de pakken
zitten en gaat de redactie er met volle energie tegenaan!
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Een energie-atol of -eiland ziet er uit ais een soort grote badkuip op zee.
M et overtollige energie uit de windparken wordt het w ater er op gezette tijden
uitgepompt, om vervolgens via turbines - op het ogenblik dat er weer meer vraag naar
elektriciteit is - de kuip te laten instromen. De kuip is omgeven door een ringdijk en
doet dus wel w at denken aan een tropisch ringeiland of atol (w w w .destandaard.be)
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onze kust: fictie of realiteit?

In het M arien Ruimtelijk Plan (MRP)
ontwikkeld door de Minister van N oordzee,
Johan Vande Lanotte, zijn twee zoekgebieden
afgebakend (rood gearceerd) vóór de
mogelijke uitbouw van energie-eilanden:
één vóór W enduine, één ter hoogte van
de Zeebrugse voorhaven (Kabinet Minister
Noordzee)
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O p d e ze luchtfoto van de spaarbekkencentrale Coo-Trois-Ponts z ijn te zie n : 1) De w a tervallen van C o o ; 2} Het benedenbekken (8 .5 4 0 .0 0 0 m3j
m et tw ee dijke n d ie d e m ea n d e r afsluiten van de natuurlijke lo o p van de A m b lè ve ; 3) De twee kunstm atige meren, a a n g e le g d o p het p la te au ;
4 ) De m a c h in e z a a l m et zes g ro te Turboalternatoren b e vin d t zich o n d e r de g ro n d tussen het boven- en benedenbekken (Rudy de Barse, Electrabelj

buitenland of, indien ook dit niet kan,
afvoeren tegen betaling. M et een energieeiland kan men energie tijd e lijk stockeren om
het nadien, wanneer de vraag naar
e le ktricite it groter w o rdt, tegen gunstiger
tarieven weer Ios te laten op het
elektriciteitsnetw erk.
M aar hoe w erkt een de rge lijk energieeiland nu precies? Bij opslagvan e le ktricite it
denken we spontaan aan batterijen.
Er bestaan wel oplaadbare batterijen, maar
alsnog niet in die omvang of van die grootte
dat ze enkele honderden m egaw att uur
(MWh: i m iljoen W att uur = energie nodig om
toestellen met een gezam enlijk vermogen
van i m iljoen W att gedurende i uur te laten
functioneren) kunnen opslaan. De overtollige
elektrische energie van de offshore w indparken m oet dus op een andere wijze worden
opgeslagen. O m zetting van elektrische
energie in zogenaamde potentiële energie
b lijk t to t dusver de beste optie. Potentiële
energie is de energie die vrijko m t o f nodig is
om een voorwerp, bijvoorbeeld water
(gewicht van i ton per m3), een hoogte
verschil te laten overbruggen. Wanneer het
naar een grotere hoogte dient te worden
gebracht, m oet je er zelf energie instoppen
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om de zwaartekracht te overwinnen. M aar ais
w ater spontaan door die zwaartekracht naar
beneden stroom t, kunnen turbines de
vrijgekom en energie van deze waterkracht
ju is t opvangen en benutten. In het geval van
een energie-eiland bouw t men een soort
grote ‘badkuip’ w aaruit ’s nachts het w ater
kan worden weggepom pt met de overtollige
energie uit de windparken. Bij het krieken
van de dag, wanneer men weer volop energie
nodig heeft, laat men het w ater terug in de
badkuip strom en. Het w ater passeert hierbij
door een turbine die een generator aandrijft.
De hydraulische (potentiële) energie w ordt
zo te ru g omgezet in elektrische energie en
vervolgens via een kabel op het
e lektricite itsnetw e rk geplaatst. N atuurlijk
gaat bij elke om zetting van de ene
energievorm in de andere een zekere
hoeveelheid energie verloren. Dit gebeurt
onder andere door w rijvin g en door de
beperkingen in efficiëntie van de gebruikte
machines. Bij om zetting van waterkracht in
elektrische energie maakt de huidige stand
van de technologie het m og elijk om deze
verliezen te beperken to t 20-25%.
Voorbeelden hiervan zijn te ru g te vinden in
Coo. Daar stuwen gigantische pompen

’s nachts w ater op naar een hoger gelegen
reservoir om het overdag te ru g door de pomp
te laten strom en. Deze laatste draait dan in
de omgekeerde rich tin g en w erkt ais turbine
in plaats van ais pomp. Wanneer de
waterkrachtcentrale in Coo op volle toeren
draait levert ze een vermogen van 1 GW
(Gigawatt = 1 m iljard W att), o f evenveel ais
een kerncentrale. Per seconde stroom t net
geen 500 m3 (!) w ater door de turbines.
Dit zijn bijna 8 grote containers w ater die per
pomp en per seconde verplaatst worden! Een
gelijkaardige waterkrachtcentrale v in d t men
terug in Wales (het Verenigd Koninkrijk), de
zogenaamde ‘ D inorw ig p la n t’. Deze
in sta lla tie is gebouwd in 1984 en met zijn
1,7 GW vermogen, de grootste in Europa.
Een groot voordeel van dit soort
‘opgepom pte o p sla gsystem en’ is alvast dat
ze, eens volgepom pt, zeer snel kunnen
reageren op een piekvraag in verbruik.
Design van de ‘badkuip’ op zee
Het hoefijzervorm ige energie-atol, zoals
het in de loop van 2013 her en der in de
media werd voorgesteld, bestaat uit een
rin gd ijk, opgebouwd rond een waterreservoir,
en een in- en uitlaatopening. In teg enstellin g
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Studentenproject
Reeds zes academiejaren werken laatstejaarsstudenten burgerlijk bouwkundig ingenieur van KU Leuven en laatstejaarsstudenten Industrieel
bouwkundig ingenieur van Kulab (Oostende) samen rond een waterbouwkundig project. In het verleden werden reeds de verdere zeewaartse
uitbreiding van de buitenhaven van Zeebrugge, de projecten voorgesteld binnen het ‘Vlaamse Baaien 2 io o ’-plan waaronder de uitbreiding van de
haven van Oostende, een kunstmatig eiland vóór de Vlaamse kust, een schuilhaven op zee,... uitgewerkt. Er wordt telkenmale gekozen voor een
authentiek realistisch Ingenleursprobleem uit de waterbouwwereld. In 2013 kwam de persvoorstelling van minister Johan Vande Lanotte ais een
godsgeschenk uit de hemel neergedaald. Het onderwerp voor het projectwerk 2013 was gekozen: het energie-atol.
Het projectwerk maakt deel uit van het curriculum van beide Ingenieursopleidingen en wordt georganiseerd in de periode maart-aprll van
het jaar waarin de studenten afstuderen. Ze kunnen dus a.d.h.v. het projectwerk aantonen dat ze ‘Ingenleur’-waardlg zijn.
Er wordt gewerkt in teams van 9 à 10 studenten, evenwichtig samengesteld uit zowel studenten burgerlijk ais Industrieel ingenieur.
Belde type studenten benaderen het probleem Immers op een andere manier. Een opleiding tot burgerlijk Ingenieur legt de nadruk op de
theoretische en conceptuele benadering van een probleem terw ijl een opleiding tot industrieel ingenieur meer de praktijken de uitvoering
beklemtoont. Per student wordt verwacht dat men gemiddeld een 100-tal manuur besteedt aan de uitwerking van het project, wat neerkomt op
een project van ongeveer een half manjaar. Elke studentengroep wordt geleld dooreen door de studenten gekozen projectmanager die het eerste
aanspreekpunt Is voor de klant, de opdrachtgever (= team van de verder vermelde professionals). Zoals alle andere opleidingsonderdelen uit het
curriculum wordt het projectwerk ook gehonoreerd met een elndscore die samengesteld wordt uit de evaluaties van de externe professionals,
de coaches en de studenten zelf (via peer evaluatie). Het doei van het projectwerk is om de studenten aan te zetten tot kritisch nadenken over
toekomstige waterbouwkundige uitdagingen
en om hen in groep te laten samenwerken.
Op de werkvloer moeten ze, eens
afgestudeerd, immers ook samenwerken.
De studenten worden elk jaar ondersteund
door professionals. Vertegenwoordigers
van de overheid (Vlaamse Overheid MOW - MDK, Federale Overheidsdienst
Leefmilieu, VLIZ, kablnetsmedewerkers,... ),
waterbouwkunde studiebureaus
(IMDC, Antea Group, Deltares,
Fides Engineering,...), twee van de
wereldspelers Inzake waterbouwkundige
aannemlngswerken: DEME en Jan De Nui,
producenten van bouwmaterialen (bv.
Texlon Geokunststoffen, BSAF) en academici
reiken de studenten de nodige achtergrond
informatie aan en staan de studenten bij In
het projectwerk. Op het einde van de rit zijn
het ook diezelfde personen die de projecten
evalueren. De studenten worden gecoacht
door Jaak Monballu van KU Leuven en Björn
Van de Walle van Kulab.

-Ifl

I
Projectw erk e nergie-eiland d o o r
studenten-ingenieurs: gro e p e n van 9 à
10 studenten werken g e d ure n d e 7 da gen
fu ll tim e a an het o n tw e rp : tw ee keer twee
d a g e n o p cam pus O ostende en één keer
g e d ure n d e d rie d a g en o p cam pus A re n b e rg
in de p e rio d e m a a rt/a p ril. De studenten
com bineren 'face to face'-werksessies m et
d ig ita le en on lin e com m unicatietechnieken
om o o k o p a fstand samen te kunnen w erken;
d e schets toont een d w a rsdoorsnede van de
rin g d ijk , volgens de berekeningen van de
studenten (Björn Van de W a lle j
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to t wat er in de pers te lezen viel, w ordt het
w ater niet opgepom pt naar een hoger
gelegen reservoir, maar loopt het naar een
binnen de rin g d ijk gegraven put In de
zeebodem. Deze put w o rdt, naargelang de
noodw endigheden, leeggepom pt (bij een
overschot aan energie) o f - via de genera
toren - met zeewater gevuld (bij een teko rt
aan energie). De grote w aterdichte ‘ta n k’
dient dan ook grotendeels diep (circa 30
meter) In de zeebodem te steken. Technisch
gezien haalt men het grootste
turblnerendem ent wanneer het verval, d.l.
het verschil tussen de w aterhoogtes aan de
ene en aan de andere kant van de turbine (en
dus van de rin gd ijk), m aximaal Is. Daarom zal
men het w ater In het atol ook nooit te hoog
laten stijgen en b lijft het peli binnen het atol
sowieso a ltijd lager dan het zeeniveau.
Het w ater In het atol zal een continue op- en
neergaande beweging kennen, mln o f meer
volgens het da g-/na chtrltm e en rekening
houdend met de getijdenvariatie op zee.
Het energie-atol Is dus e ige nlijk geen ‘eilan d’
dat boven w ater uitsteekt, maar eerder een
‘p u t’ onder het zeeniveau. Het w ordt vast een
raar zicht vanuit de lucht! Precies alsof
Iemand de stop uit het bad heeft getrokken
en de zee plaa tse lijk leegloopt...

Een kritische eerste blik op
het concept
Grootse bouwldeeën hebben Is één
zaak. Deze Ideeën omzetten In realistische
bouw projecten die bovendien technisch
(bouw kundig) haalbaar zijn, Is een ander
paar m ouwen. Vanuit deze op tiek kregen
Ingenieurs In o p le iding recent de kans
zich over het concept van een energieeiland te buigen. Daartoe werkten laatstejaarstudenten van de m asteropleldlng
bouw kunde van de ‘ Ingenieursw eten
schappen’ van KU Leuven (burgerlijk
Ingenieur) en van de m asteropleldlng
bouw kunde ‘ Industriële Ingenieursw eten
schappen’ van KHBO In Oostende (tegen
w o ord ig KU Leuven @ Kulab, Industriële
Ingenieur) In het voorjaar van 2013 samen
(zie kader). In verschillende projectteam s
verdiepten ze zich ln een technisch ontwerp
van een energie-atol. Er werd aan de
Ingenieurs In spe gevraagd om, rekening
houdend met alle randvoorwaarden van
het MRP, een locatie te zoeken voor het
energie-atol, de benodigde grootte van
het eiland te bepalen uitgaande van het
energleoverschot dat m oet geborgen
kunnen worden en vooral ook om het eiland
technisch en bouw kundig te ontwerpen.
Ook m ogelijke gevolgen Inzake erosie en
sedim entatie In de ruim ere om geving van het
energie-atol kregen de nodige aandacht. De
vraag ’’ Hoeveel energie er moet geborgen
kunnen worden om dit In itia tie f rendabel te
maken?” bleef onbeantw oord. De hiervoor
noodzakelijke basisinform atie over productie
en In- en uitvoer van elektrische energie
bleek Immers niet voorhanden. En hoewel
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de verschillende projectgroepen, elk op
basis van eigen bronnen en berekeningen,
toch op de proppen kwamen met te bergen
energle-massa’s variërend van 4 to t 7,9 GWh,
Is een zekere scepsis hierover zeker op zijn
plaats. Gezien de com plexiteit van de m aterie
Is verder en grondig onderzoek absoluut
noodzakelijk.
Wenduinebank geschikt
De studententeam s kozen allem aal voor
het In het Marlen R uim telijk Plan voorziene
zoekvenster op de W enduinebank. Een
m ogelijke o n tw ikke lin g ter hoogte van de
Zeebrugse Voorhaven werd niet nader
onderzocht. Hoewel er geen exclusleven
werden gesteld ten aanzien van de
W enduinebank, bleek deze locatie een aantal
voordelen met zich mee te brengen. De
W enduinebank Is een langgerekte zandbank
die zich over circa 20 km uitstrekt langs de
Belgische kust van Bredene/O ostende tot
Zeebrugge. Ze bevindt zich zo’n 3-5 kilom eter
uit de kust en dus In een re la tie f ondiep
gebied. Met uitzondering van het w estelijke
deel van de W enduinebank, dat beschermd Is
In het kader van de Europese V ogelrlchtlljn,
kan een energie-atol op verschillende
locaties op de zandbank Ingepland worden.
Het grote voordeel van de W enduinebank Is
dat deze bestaat uit een 10-15 m dikke
re la tie f recent gevormde (“ Kwartalre” )
zandlaag bovenop een heel dikke oude
(“ Tertiaire” ) kleilaag. Deze kleilaag, die
begint op ongeveer -20 m TAW (TAW=
nulnlveau voor hoogtem etingen aan land),
kan alvast ais w aterdichte bodem van de
‘w a te rta nk op zee’ dienst doen.
Eivorm beter dan cirkel
Hoewel een cirkelvorm geometrisch de
meest geschikte vorm Is (een cirkel koppelt
nam elijk de grootste oppervlakte aan de
kleinste om trek), en op die m anier de
verhouding van de te bergen energie to t de
kosten van de rin g d ijk m axim aliseert, kozen

drie van de vier groepen voor een
elllpsvorm lg eiland In zijn grootste lengte de
zandbank volgend. In functie van de te
bergen energlemassa werd uitgegaan van
een grote as to t 3 km en afm etingen van de
kleine as to t ongeveer 1,6 km. Het voordeel
van een elllpsvorm lg eiland Is dat, wanneer
het eiland goed Is Ingepland, dit de door de
ge tijd enw erkin g optredende langsstrom lng
beter volgt en geleidt. Men verw acht met
andere woorden m inder afzettlngs(sedlm entatle-) en wegschurlngs- (erosie-)
effecten langs de kust dan bij een
cirkelvorm ig eiland met een diam eter van
bijvoorbeeld 2 km het geval zou zijn.
Bij teveel erosie w ordt Immers gevreesd
voor ontzandlng en hoge onderhoudskosten
aan eiland en naburige kustlijn. Bij teveel
sedim entatie, d.l. sllb-/zan dafzettln g,
bijvoorbeeld tussen eiland en kustlijn,
bestaat het risico dat het eiland In verbinding
komt te staan met het land. Tevens Is de
nabijheid van de buitenhaven van Zeebrugge
een bezorgdheid. Sedlmentatleprocessen
zouden Immers de nu al m oeilijke
toegankelijkheid van de haven van
Zeebrugge voor grote zeeschepen extra
kunnen hinderen. Zowel erosie- ais
sedlm entatleverschljnselen dienen niet enkel
lokaal t.h.v. het energie-atol, maar zeker ook
op grotere schaal (m.l.v. de haven van
Zeebrugge) bestudeerd te worden. Belde
fenomenen dienen sowieso zoveel m ogelijk
gemeden te worden. De projectteams
ondernamen een verd ie nstelijke poging om
deze sedim entatie en erosie rondom het
eiland, langs de kust en de haven van
Zeebrugge, te begroten maar kwamen hier
niet to t harde conclusies. Er b lijk t Immers
nog heel wat Info te ontbreken (zoals
sondeer- en boorgegevens, data m.b.t. de
korrelsam enstelllng van de zeebodem, etc... )
w aardoor een grondige studie zich hier
opdringt.

De W enduinebank, één van de m og e lijke locaties vo o r de in p la n tin g van een energie-eiland,
is een langgerekte z a n d b a n k van on g eve e r 2 0 km lang, zich uitstrekkend van O o s te n d e /
Bredene tot Z e e b ru g g e en d it 3-5 km uit de kust (Data: Vlaam se H yd ro g ra fie j
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Zandverzet en dijkopbouw: meerdere
opties open
Technisch gezien is de aanleg van een
energie-eiland op zee m oeilijker dan het lijkt.
Het bouwen van een ‘opslagtank’ vereist
immers dat de dijken die hierrond worden
aangelegd zo veel mogelijk waterdicht zijn.
Anders loopt het zeewater niet via de
generatoren, maar door de dijken heen in de
put. Bij een zanddijk stopt het water immers
niet op het talud van de dijk maar stroomt het
water, weliswaar bem oeilijkt door de in de weg
zittende zandkorrels, van de ene naar de
andere kant van de dijk (lees: van een hoger
naar een lager gelegen waterniveau).
Verschillende alternatieven werden onderzocht.
Eén optie is om een waterdicht membraan aan
te brengen startend in de Tertiaire kleilaag aan
de ene zijde van de dijk en zich over de
volledige dijk uitstrekkend tot in de kleilaag
aan de andere kant van de dijk. In dit scenario
worden de dijken ais het ware ‘ingepakt’, een
werkwijze die producenten van geo-membranen
geen windeieren legt. Een andere groep
experimenteerde met een waterdichte EPDMfolie (elastische, synthetische rubber) om het
water buiten te houden. De resulterende
waterdruk houdt de folie op zijn plaats. Nog
een andere groep stelde een in de grond
gevormde cement-bentonietwand voor, die tot
in de onderliggende kleilaag reikt. Bentoniet is
een waterafdichtende kleisoort. Een vierde
groep bekeek de mogelijkheid om geen
waterkering te voorzien en de dijken breed

Een c e m e n t-b e n to n ie tw a n d w o r d t in d e ke rn van d e d ijk g e p la a ts t o m d e d ijk w a te rd ic h t
te m ake n . D e w a n d slu it o n d e ra a n a a n o p d e - o o k a l - v o o r w a te r o n d o o rla te n d e
k le ila a g . Links van d e d ijk lig t d e z e e . Rechts va n d e d ijk b e v in d t z ic h d e 'p u t' va n h e t
e n e rg ie -a to l (BV)

genoeg te maken zodat het lekdebiet (de
hoeveelheid water dat door een dijk sijpelt) tot
een minimum herleid wordt. Deze groep
berekende een lekvolume van 0,023% Per
cyclus, verwaarloosbaar klein dus.
De diepte van de ‘ p u t’ bedroeg bij alle
groepen 30-40 m onder het zeeniveau.
Vermits de w aterdiepte ter hoogte van de
W enduinebank 5-10 m bedraagt, m oet er dus

heel w at zand van de bodem verw ijderd
worden om de ‘ p u t’ te realiseren. Bereke
ningen tonen aan dat er 50-60 m iljoen m3
zand zou moeten weggegraven worden.
Ter vergelijking: de gem iddelde, jaarlijkse
hoeveelheid zand die in het Belgisch deel
van de Noordzee w ordt opgebaggerd ten
behoeve van o.a. de bouw sector en het
beschermen van de kust, bedraagt “ slechts”

O p 5 d e cem ber raasde e r een storm o ve r ons la n d m et een krach t van 9 Beaufort o p zee en rukw in de n tot 9 7 k m /u . In O ostende w erd,
m et + 6 ,3 m TAW, d ie d a g de hoogste w aterstand gem eten sinds de storm vloed van 1 9 5 3 (een 2 5 0 -ja rig e storm: + 6 ,óm TAW). De d ijk h o o g te in
O ostende (+ 9 ,4 m TAW) is ruim vold o e nd e om de stad te beschermen tegen een I OOO-jarige storm. Bij de b o u w van een e n ergie-eiland o p zee
volstaat een bescherm ing tegen een 2 5 0 -ja rig e storm (VLIZ)
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Het pom phuis is een reusachtige constructie m et afm etingen te vergelijken m et d e ze van een cruiseschip. Via toevoerbuizen m et diam eters tot
w e l 5m stroom t het w a te r d o o r d e d ijk het pom phuis binnen. H et o n d e r d ru k strom ende w a te r z e t turbines in b e w e g in g d ie o p hun b eurt elektrische
generatoren a a n d rijv e n (BVj

2 m iljoen m3. Een andere vergelijking: om de
‘ Palm Jumeirah’ in Dubai aan te leggen
hadden de baggeraars 110 m iljoen m3 zand
nodig, het dubbele van het grondverzet voor
dit project. In plaats van het weggegraven
zand te dumpen kan het perfect hergebruikt
worden voor het opwerpen van de ringdijken
en voor het eventueel aanleggen van
bijkom ende natuureilandjes voor sternen en
meeuwen, zeehonden, etc....
Beschermen tegen zware storm
Voor elke kustw aterbouw kundige
constructie moet een ontw erpstorm gekozen
worden i.f.v. de bescherm ingsgraad die men
aan de constructie w il toekennen. Zo zijn de
zeedijken die het land tegen golfaanval en
overstrom ing behoeden van zulk kaliber dat
ze het achterland beschermen tegen het type
storm dat gem iddeld gesproken maar om de
ïo o o jaar voorkom t (de zogenaamde
‘1000-jarige storm ’). Daarbij w ordt een
m aximale overtoppingshoeveelheid van
i lite r per m eter en per seconde ais m aatstaf
gehanteerd. Bij dit soort superstorm en mag
er dus per seconde to t i lite r zeewater per
strekkende m eter d ijk over die zeedijk heen
lopen. Bij de dijken van een energie-eiland
kan bescherm ing tegen een 250-jarige storm
(= storm met kracht als die van 1 februari
1953) volstaan. In teg enstellin g to t onze
zeedijken die heel wat have en goed te
beschermen hebben, kan bij de dijken van
het eiland w el wat schade worden
getolereerd. Tijdens een storm bevinden er
zich norm aliter imm ers geen mensen op het
eiland.
Aan de hand van de hydraulische
randvoorwaarden (golfhoogte, golfperiode,
waterstand,...) en met behulp van
golfm eetgegevens verzameld aan de
Belgische kust en de nodige sta tistie k

8

konden de studenten uitrekenen wat de
golfcondities te r hoogte van het energieeiland zouden zijn bij de ontw erpstorm .
Ook de s tijg in g van de zeespiegel gedurende
de levensduur van het project (volgens
verschillende bronnen 30-50 cm) werd in
rekening gebracht.

Reusachtige turbine-pompen nodig
Het instrom en van het w ater in de put en
het terug naar buiten pompen kan gebeuren
via één en hetzelfde systeem. Reversibele of
om keerbare turbine-pom pen kunnen hierbij
to t 320 m3 w ater per seconde en per turbinepomp verplaatsen! De turbines zijn dan ook
grote machines met rotorbladen to t 6,20 m in
diameter. De 5-11 turbines die nodig zijn,
worden gem onteerd in een pom phuis dat
ingebouwd w o rdt in de rin gd ijk. Ook deze

(P GRÀTIS: WÍFI + %
aBATTERIJOPLADEnJJ

VLIZ

IDE GROTE REDE]

2013 • 37

pomphuizen zijn reusachtige constructies: 50
to t 60 m hoog, 20 to t 30 m breed en to t 228
m lang, vergelijkbaar met een afgezonken
cruiseschip zoals de Costa Concordia. Het
pom phuis m oet zo hoog zijn om dat de
turbine-pom pen zich helemaal onderaan het
pom phuis dienen te bevinden. Zo kan het
w ater ten allen tijd e uit de put worden
gepom pt en b lijft het pom phuis steeds van
bovenuit bereikbaar voor inspectie. Mede
daardoor is de constructie van het pom phuis
best uitdagend. Het zal in verschillende
delen drijvend ter plaatse dienen te worden
gebracht om op de ju iste plaats boven elkaar
te worden afgezonken. Het bovenste deel van
het pom phuis dat om w ille van de geringe
diepgang niet meer kan afgezonken worden,
kan met klim bekistingen ter plaatse worden
opgebouwd. Zowel op de bodem van de zee
(buiten het atol) ais op de bodem van het
atol zelf zullen grote rotsblokken moeten
aangebracht worden om te voorkom en dat
het met grote snelheid en kracht in- en
uitstrom ende w ater de ondergrond erodeert.

Een energie-atol in de
glazen bol?
Bovenstaande bevindingen zijn slechts
eerste indicaties, voortspruitend uit de
noeste arbeid van een groep frisse, knappe
knoppen. En hoewel je in slechts zeven
dagen niet kunt realiseren w at een
professioneel studiebureau over de loop van
meerdere jaren becijfert, vertellen deze
denk- en rekenoefeningen toch een
interessant verhaal. Ze tonen steevast dat
een goed doordachte plaatskeuze essentieel
is en dat al bij de aanzet dient rekening te
worden gehouden met de lokale
randvoorwaarden zoals geologie en
strom ingen en aanzandingen/afslag in het
bewuste en ruim ere gebied. Ze demonstreren
eveneens dat het hier om een technisch
innovatief project gaat met een be ho orlijk
kostenplaatje (voorzichtig geschat op 0,7-1
m iljard EU R) en met nog heel wat
onbekenden. Dat het eiland binnen zes jaar
al re a lite it kan zijn lijk t misschien wat
voorbarig. Uit het project uitgevoerd door de
studenten van KU Leuven en Kulab b lijk t
vooral dat er nog veel niet geweten is, zowel
naar o n tw ikke lin g ais naar onderhoud en
te verwachten im pact op de omgeving.
De studenten hebben alvast wel aangetoond
dat er heel wat m ogelijkheden zijn.
Verdere studies en een m aatschappelijk
debat zullen dan moeten beslissen o f zo’n
atol er w e rkelijk komt... De v e rg elijking met
de aanleg van w indparken op zee biedt zich
overigens aan. Ook hiervoor was er tien jaar
geleden heel wat scepsis. De ruim te lijke
afbakening van de windm olenzone zette heel
wat studiew erk in gang en finaal zorgden de
strenge voorwaarden voor het uitreiken van
de nodige vergunningen. Samen met de
intensieve opvolging leidde dit ertoe dat
België zich kon ontw ikkelen to t een pionier in
offshore windenergieproductie.
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Ook de ecologie van het gebied verdient de nodige aandacht
De ontwikkeling van een energie-eiland vóór onze kust is in de eerste plaats bedoeld om
de duurzaam gewonnen energie ter hoogte van de offshore windparken maximaal te doen
renderen. Tegelijkertijd kan een eiland vóór de kust ook een zekere bescherming bieden
tegen mogelijke stormschade aan de kustlijn van de nabijgelegen badstad. Daarnaast kan
het ook zinvol zijn te streven naar een verder m ultifunctioneel gebruik van deze nieuwe site
door bijvoorbeeld zachte recreatie (bezoekerscentrum met mogelijkheid boottochten) en
natuur lokaal te versterken. In die zin is reeds geopperd om het eiland zo uit te rusten dat
het aantrekkelijk wordt voor rustende zeehonden - die elders aan onze kust de nodige rust
ontberen - en voor broedende zeevogels. Door op zee - veilig voor landroofdieren zoals de vos meeuwen en sternen een alternatieve broedgelegenheid te bieden, kan de druk die nu ontstaat
op havengebieden en kustagglomeraties, immers worden weggenomen. Natuurmaatregelen
zullen dan ook een verplicht onderdeel vormen voor de toekenning van de concessie.
Anderzijds is het verstandig bij de aanleg van een energie-atol nauwgezet te bestuderen wat de
mogelijke impact kan zijn op de directe leefomgeving, bij aanleg en op langere termijn. Zal de
zone tussen het energie-eiland en de kust bijvoorbeeld niet verzanden of zelfs verslibben, met
mogelijke gevolgen naar veiligheid en toerisme toe? Bestaat er een kans dat vissen en algen,
aangezogen tot in de ‘badkuip’, hier tot overlast (bv. geurhinder) leiden? Hoe groot zijn de te
verwachten onderhoudskosten op langere termijn aan de kustlijn ten gevolge van gewijzigde
zeestromingen? Dit zijn slechts enkele vragen die zich stellen en die een grondig onderzoek
verdienen indien de plannen voor de aanleg van een energie-eiland verder gestalte krijgen.
Daarom wordt het uitkijken naar de studie van al deze effecten. De finale vergunning om aan de
bouw te beginnen, hangt immers in grote mate af van de inschatting van deze effecten.

I
Voor een a a n ta l zeedieren, zo a ls vogels en zeehonden, kan het e ila n d een
w elgekom en p le k w o rde n om te vertoeven. H ie r een volwassen Kleine m antelm eeuw o p
nest (VLIZ/Decleerj
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De Duinenabdij.
Een machtsbastion aan de Vlaamse kust
Alexander Lehouck*, Jan Van Acker*, Dirk Vanclooster**
* wetenschappelijk medewerker " museumdirecteur
Abdijmuseum Ten Duinen 1138, Kon. Prinslaan 6-8, 8670 Koksijde
mail: info@tenduinen.be

In de M iddeleeuwen behoorde de
Duinenabdij van Koksijde to t de “ Big Five”
van Vlaamse kloostergem eenschappen.
Vandaag roepen de ruïnes van wat ooit één
van de allereerste gotische bouwwerken in
Vlaanderen was, de sfeer op van vergane
glorie. En voor wie het Abdijm useum Ten
Duinen 1138 bezoekt, w ordt het snel d u id e lijk
hoezeer de ‘ Duinheren’ met de zee
verbonden waren.

Hoe het allemaal begon...
De Duinenabdij in Koksijde is de oudste
en meteen ook de grootste cisterciënzerabdij
in de Lage Landen. De overlevering plaatst
de oorsprong bij Ligerius, een kluizenaar
die zich in de vroege 12de eeuw vestigde
in de onherbergzame duinen bij Veurne.
Zijn voorbeeld w erkte zo inspirerend dat er
zich in enkele decennia een gemeenschap
vorm de van (Benedictijner-)m onniken.
Die congregatie werd om streeks 1128
stevig georganiseerd en ontving zijn
eerste schenkingen van de graven van
Vlaanderen om er een abdij uit te bouwen.

Romaans kapiteel, m idden 12 d e eeuw.
H et stuk kom t ve rm oedelijk uit de venstergalerij
van het p a n d , d a t o n d e r a b t Robrecht van
Brugge (1 1 3 8 -1 1 5 3 ) o f a b t Idesbald ( 1 1 5 5 /6 1167) w e rd g e b o u w d en in de 13 d e e e u w
vo lle d ig w e rd ve rn ie u w d (foto: Koksijde,
A bdijm useum Ten Duinen 1 138)

Deze gebouwen waren to t de abdijkerk
toe ho ofdzakelijk in hout opgetrokken.
In 1138 ging de p rille abdijgem eenschap
van abt Fulco over to t de cisterciënzerorde.
De aa nsluitin g werd gestuurd vanuit de
vermaarde abdij van Clairvaux (regio
Champagne-Ardennen). Bernard van

Clairvaux stelde zijn goede vriend Robrecht
van Brugge aan to t de eerste “ w itte ”
cisterciënzerabt van Ten Duinen. Toen
Robrecht zelf abt van Clairvaux werd, kreeg
de Duinenabdij voor enkele jaren iemand
uit de m oederabdij gedetacheerd. Deze
laatste ‘Albero’ kon zich evenwel niet vinden
in het gure zeeklim aat aan de Vlaamse kust
en vertrok na amper twee jaar terug naar
Clairvaux. Zijn opvolger Idesbald van der
Gracht (1155-1167) was de eerste abt uit
de gemeenschap zelf en to t op vandaag
veruit de sterkst met Koksijde verbonden
historische figuur. Zowel Robrecht ais
Idesbald waren invloedrijke geestelijken
die de Duinenabdij lieten groeien tot
een im posante stichting. Ook de houten
abdijgebouwen werden verm oedelijk onder
hun abbatiaat geheel of g e de elte lijk door
natuurstenen gebouwen vervangen.
V ijftig abten zouden volgen. Veel van hen
waren bouwheren die grondig aan het
uitzicht van de abdij gesleuteld hebben.
Sommigen waren voor hun benoem ing al
hiërarchisch opgeklom m en binnen de abdij
zelf en hadden verantw oordelijke functies
bekleed, onder meer voor het beheer van de
vele bezittingen. In d e 13de eeuw liep de
be volking op to t bijna 500 koorm onniken en
lekenbroeders. Eerstgenoemde namen vooral
het gebed (volgens het m otto: “ Ora et
labora” - bid en werk) ter harte.
Lekenbroeders namen m inder deel aan het
gebed. Ze werden meer ingezet voor het
economisch beheer. De abdij, die volgens de
cisterciënzerregel het arm oede-ideaal hoog
in het vaandel droeg, w erkte zo inspirerend
dat zij rijk begiftigd werd. Een klassieke
paradox, waarvan Ten Duinen wel een heel
sterk voorbeeld is.

Landschenkmgen, bedijkingen
en uithoven
De graven van Vlaanderen schonken
e tte lijke hectares duingebied. Ook andere
vorsten verleenden steun en tolvrijstellin gen .
Leken deden schenkingen van land in de
o n m id dellijke om gevingvan de abdij.
'M o n n ik m et sp a d e', het b e e ld d a t generaties m et zich hebben m eegedragen en m od e l
stond vo o r hun ro l ais dijke n b o uw e rs en d ro ogleggers. N ochtans was d a a r in Koksijde nauw elijks
sprake van (cop yrig h t F. Huens)
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V la a n d e r e n

Boulogne

Bezittingen van d e D uin e n a bd ije n vó ó r 1 3 0 0 : a b d ije n , incl. d ie g e ne w a a r d e D u in e n a b d ij
in vlo e d o p h a d (witte bol'j, hoevedom einen (z w a rtj en uithoven (ro o d j (kaartw eergave: Koksijde,
A bdijm useum Ten Duinen 1 138)

Vanaf het laatste kw art van de 12de eeuw
werd een dom ein in Zeeland uitgebouw d.
Omstreeks 1200 groeide het bezit er zozeer
aan, dat het zw aartepunt van de bezittingen
zelfs in dit “ O ostkw a rtie r” kwam te liggen.
Het is vooral dáár dat de abdij zich
verd ie nstelijk maakte door bedijkingen en
landw inning. Daaruit stam t het beeld dat
generaties met zich meegedragen hebben:
dat van de w itte m onnik met de spade op de
dijk. In het “ W estkw artier” was daarvan
nauw elijks sprake. Daar verw ierf de abdij
door schenkingen o f aankoop vooral land dat
al lang in cultu ur gebracht was.
Voor de exp lo itatie van het grondbezit
werden uithoven ingericht. Dat was de zetel
van een la nd bou w u itbatin g, een
hoevecentrum, dat vooral door
lekenbroeders werd bemand. In het
W estkw artier waren “ de A llaertshuizen” in
Wulpen, “ Ten Bogaerde” in Koksijde, “ de
Hemme” in Ramskapelle, “ het M o e rh o f” in
Adinkerke en “ de Synthe” nabij Duinkerke

(Frankrijk) de grootste. In het huidige
Zeeland vormde “ Zande” (nu Kloosterzande)
het onbetw iste centrum . De abdij mocht er
zelfs een eigen kapel oprichten. Zowat van
1200 to t 1300 had Ten Duinen ook bezittingen
in Engeland bij de m onding van de Theems.
Ze droeg er zelfs parochiezorg, wat eigenlijk
tegen de orderegel indruiste. Ook het bezit
van tienden (het recht om belasting te innen
op de oogst), die ze al vroeg in Zeeland
verw ierf, was niet helemaal koosjer. Een
cisterciënzerabdij moest volgens de regel
haar bestaan met eigen handenarbeid
opbouwen.

Duinheren en de zee:
over handel en vis

Een machtige abdij
Een overzicht uit de late 13de eeuw ordent
de religieuze grootgrondbezitters in
Vlaanderen op basis van hun economische
slagkracht (zie onder). De eerste vier zijn
stu k voor stuk abdijen die al eeuwenlang
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Taxatielijst van re lig ie u z e g ro o tg ron d b e zitte rs in Vlaanderen g e b ase e rd o p
b ezitsverhoudingen en uitgedrukt in p o n d , 1 2 9 4. De D u in e n a b d ij be ze t de vijfd e plaats in
Vlaanderen (grafiek: Koksijde, A bdijm useum Ten Duinen 1 138)
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bestonden. Na de onbetw iste num m er één,
de S int-B ertijnsabdij van Saint-Omer, volgen
de twee Gentse abdijen en de abdij van
Saint-Amand, die in Europese context ais
m iddelgroot beschouwd worden. De
Duinenabdij bezet de v ijfd e plaats in
Vlaanderen. Ten Duinen had dus in
spoedtem po een plaats bij de “ Big Five”
veroverd. De abt behoorde dan ook to t de
geestelijken die in het graafschap een rol van
betekenis speelden. De Engelse bezittingen
van de abdij tonen aan dat hun invloed niet
to t Vlaanderen beperkt was. Zo zou abt Elias
in 1193-94 tussengekom en zijn bij de
v rijla tin g van de Engelse koning Richard
Leeuwenhart in Duitsland.
Omstreeks 1300 was de v erhouding met
de Vlaamse vorsten erg gespannen. Veel
onderzoekers zien dat ais het begin van een
langdurig verval. Recent is gebleken dat de
abten daarna die relatie konden herstellen
en zelfs verzilveren! Zo w ist abt Uppenbroek
(1317/8-1354), die g ra fe lijk raadsheer en
dooppeter van Lodew ijkvan Male werd, de
schuldenlast van de abdij vo lle d ig af te
lossen én zelfs nieuwe hoevedomeinen te
verwerven. Ook kocht hij een huis in Brugge
aan dat de basis werd van een belangrijke
refuge. Een ‘refuge’ was een verb lijfp la ats in
de stad, waar de productie van die domeinen
verkocht kon worden en de abdij aankocht
wat ze zelf niet kon produceren. Want dat
laatste blee f toch het ideaal.

JÜ3

Dat de Duinheren intens verbonden waren
met de zee, is niet verw onderlijk. De
oorspronkelijke s tich tin g werd er al door
bepaald. De woeste duinengordel vorm de de
basis voor het kluizenaarsbestaan van de
eerste bewoner Ligerius. Ook toen de
kloostergem eenschap zich verder
ontw ikkelde, was dat aan een geul die van bij
N ieuw poort achter de duinengordel lag.
Door deze ligging, is het bijna
vanzelfsprekend dat de abdij haar eigen
schepen had, die ze onder andere inzette
voor de verbinding m et Engeland. Ze
brachten om streeks 1200 natuursteen mee,
dat voor de bouw van een nieuwe abdij
gebruikt zou worden. De vlo ot m oet zelfs vrij
groot geweest zijn. De abdij genoot op een
aantal rivieren vrijdom van to l voor eigen
gebruik, maar men vreesde dat zij dit zou
m isbruiken voor handelsactiviteiten. Of
Idesbald hierdoor in de Veurnse regio is
uitgegroeid to t patroonheilige van de
zeevaarders, is onbekend.
De monniken volgden ook een dieet met
veel vis. Vlees van viervoeters was
aanvankelijk vo lle d ig taboe. Later zou het
met m ondjesm aat worden toegelaten, het
eerst voor zieken in de infirm erie. Verder
onderhielden de m onniken ook een strengere
vasten dan leken. Vlees kwam nooit op tafel
op vrijdag. Reeds vanaf de Kruisverheffing
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Ten oosten van de a b d ij Ten Duinen ( I j was d e lo o p van de (verdw enenj g e tijd e n riv ie r (2)
nog tot de 19 d e e e u w in het la n d sch ap herkenbaar. H ie r een 19de-eeuwse k a a rt n a a r de k a a rt
van Ferraris (N G I Brusselj
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(14 september) tot Aswoensdag gold de vasten
voor de reguliere monniken. Daarna begon de
gewone kerkelijke vasten. Een rekening van
1568-9 toont dan ook een verveelvoudlglngvan
de uitgaven voor de aankoop van verse vis (o.a.
In Nleuwpoort) In de advents-, maar vooral In
de vastenperiode vóór Pasen.
Of er veel zoetw atervis verorberd w e rd, Is
nog m aar de vraag. Het archeologisch
onderzoek op de dom elnhoeve Ter Hllle geeft
alvast aan van niet. Andere abdijen
onderhielden voor de vlskw eek soms eigen
vijvers. M aar w e llicht leverde de nabije zee
voor Ten Duinen al voldoende aanbod. Ruim
voldoende zelfs voor een bijzonder
gevarieerd menu. De verm elde rekening geeft
een beeld van een vo lle d ig jaar van vlsaankopen (zie onder). Alleen pladijs en rog
werden het hele jaar door gekocht. Ook
zeebaars werd veel v erb ruikt behalve In
februarl-m aart, een periode dat ook w ijtin g
van tafel verdween. Op het eind van de w inter
was vooral haring erg In trek. In de
zomermaanden was het de beurt aan
makreel, bot, enkele tongsoorten, schar en
Ingelegde soorten zoals gezouten vis of
droge korfharlng. In de w in te r stond ook
schelvis en kabeljauw op het menu. Toeval of
niet, maar onderzoek heeft aangetoond dat
de skeletten van de Dulnenabdlj doorgaans
een vrij goed gebit hadden. M et tandbederf
(carlës) dat maar half zo frequent voorkwam
ten opzichte van andere sites, lijk t het dat
het lokale m onastieke dieet, rijk aan zeevis,
zorgde voor een positieve bijw erking.
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De godsdienstoorlogen:
het einde van de Duinenabdij
De 16de eeuw luidde het einde van de
abdij in Koksijde in. De kloostergem eenschap
was zodanig geslonken dat een deel van de
gebouwen v rijw illig opgegeven werd.
De monniken kregen het ook steeds
m oe ilijke r met het oprukkende duinzand.
Eigenlijk w ilden ze verhuizen naar Brugge,
wat de regionale overheden verhinderden.
De genadeslag kwam tijd en s de Tachtigjarige
O orlog, vanaf de Beeldenstorm in 1566. Na
diverse plunderingen en ten slotte de
verbeurdverklaring van haar goederen in
1578, lag de abdijsite er verw aarloosd bij.
De gebouwen werden g e le ide lijk afgebroken
en de bouw m aterialen weggehaald,
uite in d e lijk ook door de m onniken zelf. Vanaf
het einde van de 16de e e u w tro k het loopduin
“ Hoge Blekker” over het complex heen, ais
een soort genadeslag op een ogenblik dat de
abdij onderbemand geraakt was en in hoge
nood verkeerde. Financiële en logistieke
m iddelen voor het duinbeheer vielen
nagenoeg weg, waardoor deze ramp niet
meer vermeden kon worden. Archeologische
bodem profielen wijzen erop dat de strijd
tegen het zand dus niet mag verengd worden
to t het klassieke ‘ Hoge Blekker verhaal’ en
dat men zandverstuivingen eeuwenlang
onder streng beheer in bedw ang hield.
Na de herovering van de streek door het
Spaanse katholieke gezag, werd tijd e lijk het
u ith o f Ten Bogaerde to t nieuwe abdij
uitgebouw d. U ite ind elijk vertrok de
gemeenschap stiekem naar Brugge.
De streekbew oners zouden de ruïnes nog
lang ais een steengroeve exploiteren.

M id de le e u w se bodem be d ekt d o o r het
m eters-dikke d u in z a n d (foto: Koksijde, A b d ij
museum Ten Duinen 1 138)

P a sto o r Julius V a lcke n a e re ( 1 8 6 6 -1 9 3 1 )
w a s één va n d e lo k a le n d ie h e t m ysterie van
d e ve rd w e n e n D u in e n a b d ij w ild e o p lo sse n
(p riv é v e rz a m e lin g )

De abdijsite herontdekt
r .; I ■ "
De pioniers
De eerste prospecties met kleinschalige
opgravingen op de site van de Duinenabdij
dateren al van de late 19de eeuw. Aanleiding
hiervoor was de vie ring van Idesbald in 1896,
twee jaar nadat hij zalig verklaard was.
De ‘site van Idesbald’ was vo lle d ig overdekt
met duinzand en moest ‘ he rontdekt’ worden.
De be la ngste lling voor archeologie en oude
geschiedenis van de eigen streek was toen
sterk in opmars. Het waren vooral mensen
die uit eigen interesse en gedreven door het
m ysterie de nodige tijd konden vrijm aken,
zoals pastoor Julius Valckenaere (1866-1930).
Dergelijke mensen brachten de site terug
onder de aandacht. Onderzoek vanuit de
Koninklijke Musea voor Kunst en
Geschiedenis volgde, maar bleef beperkt.
M iddeleeuwse archeologie was vóór de
Eerste W ereldoorlog nog niet populair. Dat
zou na de oorlo g veranderen. Karei Loppens
(1875-1962) trachtte de diverse gebouwen op
het perspectiefschilderij van Pieter Pourbus
(1580) te lokaliseren en ondernam daarvoor
diverse prospecties in de duinen. Hij toetste
dit verder aan de belangrijkste bronnen en
legde daarmee de basis voor het toekom stig
onderzoek.
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H et sch ild e rij van Pourbus uit 15 8 0 ais w e rkm a te ria a l vo o r K a re i Loppens in z ijn zoektocht
n a a r d e resten van de D u in e n a b d ij (R ijksarchief Brugge)

O p g ra vving
in g een e in d ja re n i 9 6 0 - b e g in ja re n 1 9 7 0 t.b.v. d e a b d ijk e u k e n s
(foto: K o k s ijd e , A b d ijm u s e u m Ten D u in e n 1 1 3 8 )

Stenen en skeletten
Systematische opgravingen gingen
pas in 1949 van start. A anleiding was een
groeiend protest tegen het verder gebruik
van de oude site ais steengroeve: de Brugse
eigenaar, de kerkfabriek van Sint-Salvators,
haalde to t dan nog steeds bakstenen weg
voor restauratie van haar gebouwen. Bij de
eerste opgravingen werd het voorportaal
van de abdijkerk bloo t gelegd, en van
daaruit de benedenkerk, het grafveld en
het abtsgebouw. Burgemeester Jacques
Van Buggenhout speelde hierbij een
belangrijke rol. Diverse gespecialiseerde
personen en instellingen werden bij
de opgravingen betrokken. Vanaf 1954
vertrouw den de Koninklijke Musea voor
N atuurwetenschappen de dagelijkse
leiding toe aan Prosper S chittekat (19142004). M em orabel b lijft het grote aantal
vrijw illig e rs en jongeren die toen aan de
activiteiten deelnamen. Na precies d e rtig jaar
graven kwam in 1978-79 dit system atisch
archeologisch onderzoek - alsook de vele
restauraties die ermee gepaard gingen - tot
stilstand.
Eén van de blikvangers vorm de de grote
hoeveelheid m enselijke skeletten, zowel
uit de abdijkerk en de pandgangen, ais uit
het eigenlijke kerkhof ten noorden van het
kerkgebouw. Dat de kerk een aantal graven
doorsneed, leidde to t een tegenw oordig
verworpen hypothese ais zou het een
m ogelijk vroegm iddeleeuw se (!) nederzetting
betreffen die voor de abdij plaats geruimd
had. De ca. 1300 skeletten worden to t op
vandaag verder onderzocht, onder meer
vanwege hun be la n g vo o r de huidige
medische wetenschap.
Het mysterie stap voor stap ontluisterd
Hoewel niemand het internationale
belang van de resultaten in tw ijfe l kan
trekken, ging bij de opgravingen heel
wat inform atie onherroepelijk verloren.

De slechte docum entatie en het te ko rt
aan vakkennis gaven mede aanleiding tot
interpretatieproblem en en zelfs fantasierijke
visies, een erfenis die het verdere
w etenschappelijke onderzoek danig parten
speelde. In de jaren 1980 to t begin jaren
1990 werden de opgravingen hernomen,
maar dan doelgericht vanuit specifieke
vraagstellingen. Bij de herin richtin g van het
museum (1999-2003) volgden opgravingen
verricht vanuit toeristisch oogpunt. Dat
alles leidde to t een erfenis met een schat
aan gegevens en objecten die blijvend
nauw keurig geregistreerd en onderzocht
dienen te worden. Stap voor stap zal
dit w erk van lange adem zijn vruchten
afwerpen. Voor dit m onnikenw erk werd
de w etenschappelijke w erking van het
Abdijm useum onlangs door de provincie
W est-Vlaanderen genom ineerd voor de
erfgoedprijs 2013 en kreeg ze hiervoor de
premie voor onderzoek toegekend.

Bij o p g ra vin g e n w erden ca. 1 3 0 0 graven
blo o tge le g d . Deze foto d a tee rt uit 1 9 6 9 (foto:
Koksijde, A bdijm useum Ten Duinen 1138)

Ondanks de ingrijpende restauratie de
afgelopen 50 jaar en het verlies van veel
wetenschappelijke inform atie is de site nog
steeds dé belangrijkste getuige van wat ooit
een m achtsbastion is geweest. De ruïnes
tonen aan dat de Duinenabdij niet in één keer
werd gebouwd. De oudste bouwsporen gaan
terug to t de 12de eeuw, de jongste dateren
uit de 16de eeuw. Het overgrote deel van
deze bakstenen abdij werd echter gebouwd
in de 13de eeuw. De bouw- en verbouwingssporen zijn nog steeds af te lezen en de site
is daarom een tastbaar venster op het
verleden. Dergelijke inform atie kan m oe ilijk
enkel uit archeologische objecten worden
gehaald en zeker niet uit afbeeldingen zoals
het schilderij van Pourbus. Ze helpen wel
stuk voor s tuk bouwen aan een
w aarheidsgetrouw e beeldvorm ing van hoe
de abdij er in het verleden ooit heeft
uitgezien.

A rc h e o lo g is c h e site van d e D u in e n a b d ij (foto: K o ksijd e , A b d ijm u s e u m Ten D u in e n 1 138)
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Schatten..,
Wie aan “ schatten” denkt, heeft vrijw el
spontaan edelm etalen zoals goud en zilver of
pronkstukken ais beelden, schilderijen of
kostbare m anuscripten voor ogen.
Archeologische vondsten ais scherven en
brokstukken uit de ta lrijke
opgravingscampagnes spreken m inder to t de
verbeelding. Ze zijn niet alleen getekend
door de tijd . Ze zijn zelden nog volledig,
w aardoor ze het verleden niet echt tastbaar
o f zichtbaar maken voor het publiek. Ze zijn
ook m oe ilijke r te begrijpen en te
doorgronden.
Toch is de m ateriële erfenis waarover we
vandaag beschikken heel divers en rijk
wanneer we verbanden kunnen leggen.
Voorwerpen krijgen een verhaal en een
gezicht, zeker ais we ze begrijpen en ze dus
‘ herkenbaar’ worden. Voor de beeldvorm ing
van de diverse gebouwen bijvoorbeeld,
vormen de vele bouw m aterialen een ware
schat aan inform atie...

V oorbeeld van vloertegel m et holle a fd ru k
o f "C isterciënzertegel", 13 d e e e u w (foto:
Koksijde, A bdijm useum Ten Duinen 1138)

V oorbeeld van incrustatietegel m et a fbeel
d in g van een gotisch raam , 13 d e eeuw.
Z e d o e t denken a a n de vensters in het klooster
p a n d (foto: Koksijde, A bdijm useum Ten Duinen
1138)

Tegels
Op de abdijsite werden meerdere vloeren
en ta lrijke losse tegels gevonden. De
tegelcollectie is dan ook één van de
om vangrijkste deelcollecties, met onder
meer onversierde, eenvoudig geglazuurde en
rijk e lijk versierde tegels. De hele reeks
situe ert zich tussen de 13de en de 16de
eeuw. In de 13de eeuw treffen we bij de
lekenbroeders tegelm akers aan, wiens
namen overgeleverd zijn. De kans is dus
groot dat de oudste tegels in tegelbakkerijen
van de abdij zelf werden vervaardigd. Daarna
bestelde de abdij w a arsch ijn lijk de tegels bij
w e reld lijke am bachtslieden. De meeste
opgegraven vloeren lijken terug te gaan tot
om streeks 1300. Over de datering van de
oudste en jongste tegels is er m inder
zekerheid; misschien werden ze hergebruikt
door de m onniken. De oudste tegels (tegels
met holle afdrukken, reliëftegels en een
reeks incrustatietegels) komen w e llicht uit
de abdijkerk. Uniek zijn de tegels met een
geschilderd decor in tin-glazuur, gevonden in
de abtsw oning en de m onnikenvleugel.
Die tegelvloer bestaat uit een com positie van
tegelm ozaïeken waarop tai van figuren
afgebeeld worden. De stukken zijn zeldzaam
en zijn van een uitzonderlijke artistieke,
technische en innovatieve kw a liteit, zeker
voor de periode om streeks 1300.
Baksteen
B ouw historici en archeologen
beschouwen het abdijcom plex ais één van de
eerste, grootschalige toepassingen van
baksteen in Vlaanderen. De
opgravingscampagnes brachten tai van
bakstenen en profielstenen aan het licht.
De collectie van het Abdijm useum te lt ruim
1500 stuks, in te delen in 600 vorm types, een
cijfer dat nog verder kan stijgen bij nieuwe
opgravingen. Er is overigens een d u id e lijk
verband tussen de m aatschappelijke
veranderingen in de 12de en 13de eeuw, de
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Tegelm ozaïek m et b id d e n d e m onnik uit de abtsw o ning , ca. 1 3 0 0 . Deze tegels z ijn z e ld za a m
en van een hoogstaande artistieke en technische k w a lite it (foto: Koksijde, A bdijm useum Ten
Duinen 1138)

opkom st van de go tiek en de snelle versprei
ding van baksteen ais bouw m ateriaal.
Dat b lijk t zeker in natuursteenarm e gebieden
zoals de Vlaamse kust. De gebouwen van de
abdij Ten Duinen behoren bovendien to t één
van de eerste gotische bouw werken in
Vlaanderen. Baksteen is een goed alte rna tief
voor natuursteen. Standaardvormen kan je
op voorhand maken. Het is goedkoper en
sneller te produceren en gem akkelijk te

verwerken. En dat er bij het drogen van de
klei ook wel tijd was voor vertier, w ordt
aangetoond door de vondst van een in de
baksteen ingekrast m olenspel (zie p. 16).
Voor de bouw van de abdij Ten Duinen
heeft men zich deze nieuwe technologie snel
eigen gem aakt. Combinaties van
verschillende profielstenen resulteerden in
typische architecturale vormen. Schitterende
getuigen hiervan zijn de halfzuilen of
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M olenspel, in de baksteen g ekrast tijdens
het dro g e n van de klei
(foto: Koksijde, A bdijm useum Ten Duinen 1 138)

schalken in de kerk, het voorportaal en de
haardwangen In de refter van de
lekenbroeders.
Natuursteen
Het archeologische onderzoek leverde
ook een Indrukwekkende hoeveelheid
architecturale natuursteenfragm enten op,
niettegenstaande het voornam elijk uit
baksteen opgetrokken gebouwencom plex.
De collectie te lt ongeveer 1500 stukken.
Ze vormden vaak het s lu its tu k van een
bepaald bouw onderdeel, zoals een zullbasls,
een kapiteel, een sluitsteen van een gewelf
o f een raam partlj. Verder onderzoek hiervan
kan nog veel Inform atie opleveren over de
bouw geschiedenis van de abdij.
Veel natuursteenfragm enten kwamen
terecht In steendepots, aangelegd In o f nabij
de ruïne tijdens de afbraak van de abdij.
Het afbraakm aterlaal werd gebruikt voor de
nieuw bouw op de Abdljhoeve Ten Bogaerde
(ca. 1600) en b ij de nieuwe abdij te Brugge
(vanaf 1628). Balkvormlge steenblokken,
gem akkelijk herbruikbaar, zijn daardoor
bijvoorbeeld zeldzaam op de site. Samen met
de Slnt-W alburgakerk In Veurne Is Ten Duinen
ook één van de eerste middeleeuwse
bouwwerven In het W estelijke kustgebied
waar de go tiek w ordt toegepast. Opvallend Is
dat plaatselijke natuursteensoorten
(Ijzerzandsteen en veldsteen) vanaf 1200
system atisch vervangen werden. Naast
baksteen verw erkte men In belde projecten
vooral Doornlkse kalksteen en verschillende
natuursteensoorten uit Noord-Frankrljk,
w aaronder w itte krijtsteen en kw artslet.
Franse Invloed Is eveneens d u id e lijk af te
lezen In de i3de-eeuw se steenbew erklng en

W ap e n schild van glas-in-lood, begin
15de e e u w (foto: Koksijde, A bdijm useum Ten
Duinen 1138)

architectuur. Dat doet vragen rijzen over de
herkom st van de am bachtslieden: komen ze
uit eigen regio o f werden ze uit NoordFrankrljk gerekruteerd?
Vensterglas
De collectie omvat daarenboven 15.000
stuks vensterglas, waarvan ongeveer een
derde gebrandschilderd Is. Het gaat
overwegend over blank glas. Een kleine
hoeveelheid Is gekleurd. Het grootste deel
van het gebrandschilderd m ateriaal Is
afkom stig van de voor Cisterciënzers typische
grlsallleram en, beschilderd met florale
motieven op een gerasterde achtergrond.
Het m ateriaal Is te situeren tussen de 13de
en de 16de eeuw.
A llicht werd veel glas vernield tijdens de
Tachtigjarige Oorlog. Op 15 augustus 1566
kreeg Ten Duinen met de beeldenstorm ers af
te rekenen. Het Is bekend dat de vensters van
de abdijkerk sneuvelden. Daarna werd een
glasm aker anderhalf jaar tew erkgesteld In de
abdij, waarbij expliciet de vensters van de
kerk vermeld worden. M isschien herstelde hij
één van de pronkstukken van het
Abdijm useum : een w apenschild In glasraam
dat verw ijst naar Jan zonder Vrees o f de
eerste regeringsjaren van Flllps de Goede.
Het lood w ordt alvast In het derde kw art van
de 16de eeuw gedateerd.

Naar een nieuw museumverhaal

G ew elfsleutel in natuursteen m et uiterst fijn
g e b e e ld h o u w d e bladm otieven, 13 d e e e u w
(foto: Koksijde, A bdijm useum Ten Duinen 1 138)
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De collectlestukken Illustreren de
vergankelijkheid van wat door de mens w ordt
gemaakt. Vervagende contouren en
beschadigde beelden Intrigeren door hun
verfijnin g, maar maken ons ook nieuw sgierig
door hun onvolledigheid. De context van de
cisterciënzerabdij ‘Onze-Lleve-Vrouw-TenDulnen’ versterkt het m ysterie. Abdijen zijn
dan ook Instellingen waar we In onze
leefwereld nauw elijks nog mee vertrouw d
zijn, tenzij dan via abdljkazen o f -bieren.
Abdijen hebben eeuwen lang weten stand te
houden. Tot aan de tweede helft van de
tw in tig ste eeuw m aakte de christelijke
godsdienst w ezenlijk deel uit van het

dagelijkse leven In Vlaanderen. Door hun
gesloten karakter, en de toenemende
secularisatie verdw ijnen ze tegenw oordig
vaak onopgem erkt uit onze dagelijkse
omgeving. Wie het verhaal van de
Dulnenabdlj w il begrijpen, kan niet aan die
religieuze context voorbij. De christe lijke
ove rtu ig ing vorm de de basis van het
dagelijkse leven binnen de abdijen. Het was
een van de bepalende krachten binnen onze
geschiedenis en de m anier waarop relaties
met andere delen van de wereld en culturen
zijn ontstaan.
De archeologische site en de
bodem vondsten maken het Abdijm useum tot
een bijzondere plaats van herinnering aan de
Vlaamse kust. De Investeringen In onderzoek
naar die collectie, In com binatie met
doorgedreven archiefonderzoek, moeten
lelden to t een nieuw museaal verhaal.
Belangrijk daarbij Is aa nsluitin g te vinden
tussen het erfgoed en nieuwe technologische
ontw ikkelingen. Het Abdijm useum kan naast
een historische plaats bijvoorbeeld ook
uitgroeien to t een plaats van digitale rust of
zoals In het verleden een plaats van reflectie
en m editatie worden. M isschien kan het
museum, door de religieuze aard van de
collectie, zelfs een rol spelen bij het dichten
van de uitd ije nd e k lo o f tussen onze
christe lijke West-Europese cultu ur en die van
m igranten uit andere culturen binnen onze
m ondiale m aatschappij. Het nieuwe
m useumverhaal w ordt ongetw ijfeld een
boeiend project, In een wereld die een zee
van kansen biedt!

Selectieve literatuur
Basiswerken over de Duinenabdij, de abten en het
museum in Koksijde zijn:
• DenauxA. & E. Vanden Berge red. (1984).
De Duinenabdij (1627-1796) en het Grootseminarie te
Brugge (1833-1983). Bewoners - gebouwen kunstpatrim onium , Tielt.
• Dubois A. & N. Huyghebaert (1966). Abbaye des Dunes
à Koksijde et à Bruges, in: Monasticon Belge, t. Ill,
Province de Flandre Occidentale, vol. 2, Luik, 353-445.
• Herweyers N. & D. Vanclooster m.m.v. J. Van Acker
(2012). Schatten van de Duinenabdij, Brugge.
• Schockaert E. dom (2003). De Abten der
Cisterciënzerabdij Onze-Lieve-Vrouw-Ten-Duinen te
Koksijde (1107-1627). Overzicht van v ijf eeuwen eb en
vloed in een monastieke gemeenschap, Koksijde.
• Vanclooster D. red. (2005). De Duinenabdij van
Koksijde. Cisterciënzers in de Lage Landen, Tielt.
• Van de Cruys M., H. van Royen & M. Che ron (2010).
De abdij Ten Duinen (Heraldiek van abdijen en
kloosters, 21), Wijnegem.
De geschiedenis van de Duinenabdij w ordt steeds
verder uitgediept vanuit diverse disciplines, waardoor
sommige inform atie vlug verouderd raakt. Ook een
volledig overzicht van de m useumcollectie is nog niet
voorhanden. De laatste jaren werden omvangrijke delen
van de collectie systematisch verwerkt, w at thans verder
gezet w ordt. In afwachting dient de lezer zich voor d it
alles te behelpen met artikelen, vooral in onderstaande
bronnen. Deze reeksen verstrekken in vele gevallen ook
toegang to t w etenschappelijke artikelen die in andere
tijdschriften, boeken o f reeksen werden gepubliceerd.
• De Duinen. Bulletin van het wetenschappelijk en
cultureel centrum van de Duinenabdij en de Westhoek
(1960-1992). 22 afl., Koksijde.
• Novi M onasterii. Jaarboek A bdijm useum ‘Ten Duinen
1138’ (vanaf 2001). thans 12 vol., Koksijde/ Gent.
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Verzuring van de oceaan
Jan Seys & Lieselot Verduyn

Sommige wereldproblem en dringen
maar moeizaam door to t het collectie f
geheugen, ook al aanzien wetenschappers
ze ais zeer belangw ekkend. Zo heeft
het decennia geduurd vooraleer de
klim aateffecten aangestuurd door een
verhoogde C0 2-u itsto o t in hun volle ernst
werden ingeschat. En zo lijk t het ook nu
het geval voor het “ andere C0 2-probleem ” ,
de verzuring van de oceaan. Onze oceaan
neemt zo veel C0 2 o f koolzuurgas op dat ze
al met 26% is verzuurd. Intussen beseft de
goegemeente nauw elijks wat er aan de hand
is en hoe verstrekkend en onherstelbaar de
gevolgen hiervan wel kunnen zijn...

Eerst de feiten
De aanwezigheid van koo lstofdioxid e
(C0 2) in onze atm osfeer is op zich geen
probleem . Levende organism en ademen
nu eenmaal CO2 uit,7 en ook bosbranden
en vulkaa nuitb arstin ge n dragen bij to t C0 2
uitsto ot. Een probleem w o rdt het pas ais
door toedoen van de mens de concentraties
van koo lstofdioxid e (C0 2) kunstm atig
gaan toenem en ver boven hun na tu u rlijke
waarden. En dat is nu net w at de moderne
mens aan het doen is. Onder andere door
sinds de Industriële Revolutie massaal
fossiele brandstoffen (olie, gas, steenkool,...)
te gaan verbranden, zijn we erin geslaagd
de C0 2 concentraties in de atm osfeer op
te drijven to t 400 ppm (aantal deeltjes per
m iljoe n), daar waar die de laatste 500.000
jaar nooit hoger kwam dan 280 ppm.
Gevolg: de isolatiedeken die deze gaslaag
vorm t rond onze planeet, w e rkt té goed (het
“ versterkte broeikaseffect” ) en het klim aat
verandert sne lle r dan van nature het geval
zou zijn.
Een tijd lang b lee f d it effect deels
gemaskeerd dankzij de groene lo n g e n
het blauwe hart van onze planeet. Planten
nemen im m ers ja a rlijks - in wat we de
bladgroenw erking o f fotosynthese noemen
-1 2 3 m iljard ton ko o ls to f op in de vorm van
C0 2 om hun eigen bouw stenen te vormen.
En de wereldzeeën slorpten al die tijd 30%
van de to ta le door de mens uitgestoten
hoeveelheid C0 2 op, in een constante
u itw isse lin g van C0 2 tussen de oceaan en
de atmosfeer. De oceaan hielp ons, door
dagelijks zowat 24 m iljoen ton C0 2 te
absorberen, al die tijd in het m ilderen van de
gevolgen van de C0 2 u itsto ot.
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H et probleem van de verzuring van d e o ceaan is nog nauw elijks d o o rg e d ro n g e n tot het
c o lle ctie f bewustzijn. Toch vrezen wetenschappers d a t de toenam e van de zu u rte g raa d , va n d aa g
a l 2 6 % ten o p zich te van pre-industriële w a a rd e n , een g ro te im p a ct z a l hebben o p de 71 % van
het a a rd o p p e rv la k d a t m et ze e w a te r is bedekt. O p het be e ld z ijn a lle rle i levensvormen g e to o n d
d ie d re ig e n b eïnvloed te w orden [koralen, vleugelslakken, coccolithoforen, zeesterren, schelpen,
krabben, e tc ...j(G ly n n G o rickj

M aar de maat lijk t vol. De 40% toenam e
in atm osferisch CO2 sinds de start van het
industriële tijd p e rk veroorzaakt intussen een
niet langer te loochenen klim aatw ijziging.
En ze heeft ook de oceaan 26% zuurder
gem aakt, met gevolgen die intussen her en
der de kop beginnen op te steken.

Een beetje chemie
Verschuiving in evenwicht
Sterk vereenvoudigd en kort door de bocht
kan men stellen dat een zee die meer kool
zuurgas opneem t, verzuurt. Wat er echt ge
beurt is een stuk complexer en het gevolg van
een verschuiving in het chemisch evenwicht.
Wanneer koolstofdioxide (C0 2) in w ater (H20)
terecht komt lost het op en vorm t het waterstofcarbonaat (H2C03).
Dit carbonaat heeft echter zwakke bin
dingen en zal één o f twee waterstofionen
(H+) afscheiden. Door de hogere concentratie
aan w aterstofionen zal de pH van het water

dalen en dus zuurder worden. Hierdoor is de
concentratie aan w aterstofionen in de w ereld
zeeën gem iddeld al met 26% gestegen sinds
het begin van het industrieel tijd p e rk (= op
de pH-schaal gedaald van 8,25 naar 8,14). Bij
ongewijzigd beleid verwacht men tegen 2060
een verdere daling in pH met 0,14-0,35 een
heden o f een verzuring to t 120% (tegen 2100:
+171%). Stel dat we alle fossiele brandstof
fen opgebruiken, wat gezien de gretigheid
waarmee we leven niet ondenkbaar is, dan
voorspelt men zelfs een pH -dalingvan 0,7.
Indien we dit laten gebeuren zal de oceaan
duizenden o f misschien wel tienduizenden
jaren in deze verzuurde status blijven. Een
dergelijke verzuring is tien keer sneller dan
wat onze planeet gekend heeft in de afgelo
pen 55 m iljoen jaar.
Eén van de belangrijkste gevolgen van
deze verzuring heeft dan weer te maken
met een verm inderde beschikbaarheid aan
carbonaat (CO 2'). Door de hoger geschetste
evenwichtsverschuiving zal dit carbonaat
m inder voorhanden zijn om dat het bindt
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I zuurder

De pH-schaal voor zuurtegraad
Vooreen goed begrip is het belangrijk even stil
te staan bij wat bedoeld wordt met zuurtegraad
en bij hoe die wordt uitgedrukt. Iedere
oplossing heeft een bepaalde zuurtegraad of
pH. De ‘p’ staat voor het Duitse Potenz (kracht/
macht), de ‘H’ voor het waterstofion (H+).
De pH Is met andere woorden een maat voor de
concentratie aan waterstofionen. Hoe meer H+,
hoe zuurder de oplossing. Hoe minder H+,
hoe minder zuur of hoe meer basisch de
oplossing. Zuurtegraad wordt uitgedrukt op
een schaal van o (extreem zuur) tot 14 (extreem
basisch). Hoe lager de pH, hoe zuurder de
oplossing Is. Puur water heeft een pH van
7 en noemen we ‘neutraal’. De pH-schaal Is
logaritmisch wat betekent dat Iedere daling/
stijging met één eenheid overeenstemt
met een io-voudlge afname/toename aan
waterstofionen. Zo Is zeewater, met een pH Iets
hoger dan 8, bij benaderlngtlen keer minder
zuur dan zuiver (zoet)water. Wanneer men over
verzuring spreekt bedoelt men dus niet dat
de oceaan zuur Is, maar dat ze zuurder wordt.
Verzuring zal je dan ook In de verre toekomst
niet proeven wanneer je een verse slok
zeewater binnen krijgt!
Concentratie H +-ionen vergeleken met

Ö
Opgelost
koolzuurgas

CO2

Water

Waterstofcarbonaat

Waterstofprotonen

^
________

H 2C 03 [ = ! I

c j

Blcarbonaat

CarbonaatIonen

H C O j-1 c

Vervormde
schelpen
Naar: Uniyersiteit van M aryland

Bij verzuring van de oceaan treedt een chemische evenwichtsverschuiving op, d ie le id t
tot m eer w a te rsto f ionen (H+j en een verm inderde b e sch ikb aa rh e id van c a rb o n a a t ( C O / j
(op basis van h ttp ://th e o th e rc o 2 p ro b le m .file s .w o rd p re s s .c o m /2 0 0 9 / 7 I/o ce a n -ch e m is try .g ifj
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O p d it z o g e n a a m d e Bjerrum -plot is g o e d te z ie n hoe de concentraties a a n C 0 2, b ic a rb o n a a t
H C 0 3- en c a rb o n a a t C O f veranderen o n d e r in vlo e d van de zu u rte g raa d . W a n n e er
b ijv o o rb e e ld de p H van de o ce a an d a a lt van 8 ,2 5 n a a r 8 ,1 4 , d a n stijg t de concentratie aan
b ic a rb o n a a t m a a r verm indert de be sch ikb aa rh e id a a n het vo o r zo ve e l d ieren b ro o d n o d ig e
c a rb o n a a t (w ikip e d ia)

bleekmiddel
ontstopper

B

De zu u rte g ra a d o f d e p H w o rd t uitgedrukt
o p een sch a a l van 0 (extreem zuur) tot
14 (extreem basisch). Z u iv e r w a te r heeft een
neutrale p H van 7 . H oe la g e r de pH , hoe m eer
waterstofionen een oplossing be va t en hoe
zu u rd e r de oplossing is (h ttp ://p r e .d o c d a t.
c o m / p a rs _ d o c s /r e f s / 1 8 7 /1 8 6 2 1 7 / 1 8 6 2 1 7 _
h tm l_ m 5 0 1d c c 2 2 .p n g )
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met de ta lrijk e r w ordende H+ lonen. Waarom
minder carbonaat In de oceaan een probleem
Is en het ganse ecosysteem van de zeeën
dreigt te ontw richten, kom t verder aan bod.
Is de zuurtegraad van zeew ater
overal gelijk?
De oceaan heeft dan wel een gemiddelde
pH van 8,2, maar lichte schommelingen
tot ± o,3 eenheden zijn ook vandaag geen
uitzondering (zie kaart p. 19). De belangrijkste
oorzaken hiervoor zijn verschillen In
watertem peratuur, plaatselijke opw elling van
diep oceaanwater en algenbloel.
Hoe lager de tem peratuur van het
oppervlaktew ater, hoe meer C0 2 w ordt

opgenomen en hoe zuurder het w ater w ordt.
Dit komt om dat de oplosbaarheid van
C0 2 daalt met een stijgende tem peratuur.
Omgekeerd zal een hogere tem peratuur
dus voor een lagere C0 2-opname zorgen en
een hogere pH. Ais gevolg hiervan Is het
zeewater aan de polen gem iddeld zuurder
dan In tropisch/sub tro pische gebieden.
Anderzijds zal algenbloel ju ist lelden to t een
hogere pH o f dus een lagere zuurtegraad.
Het plantaardige plankton zal op de plek van
zijn groei Immers heel wat C0 2 wegvangen
uit het om ringende water. Wanneer een
deel van dit biologisch m ateriaal na
sterfte vervolgens In de diepe oceaan
w ordt afgebroken, komt heel w at C0 2vrij,
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w aardoor de pH hier in de diepte gaat dalen.
Ais dan op bepaalde plekken in de oceaan
dit C0 2-rijke w ater opw elt en terug het
oppervlak bereikt, ontstaan daar gebieden
met een verhoogde zuurtegraad.

M De z u u rte g ra a d in de o p p e rvla kte la a g van de o ceaan (bovenste 5 0 m) in 1994. De laagste
p H w e rd w aa rg e n o m en in o p w e llin g sg e b ie d e n zoals a an d e westkusten van A frik a en
Z uid-A m erika, w a a r d ie p e r w a te r m et een la gere p H n a a r het op p ervla kte w o rd t gebracht. De
hoogste w a a rd e n komen v o o r in re g io 's m et een h oge b io lo g isch e p ro d u ctie w a a r opgeloste
koolstofdeeltjes d o o r fytoplankton w o rden g e fixe e rd (h ttp ://th e o th e rc o 2 p ro b le m . files, wordpress.
c o m / 2 0 0 9 / 1 1/ o c é a n o hem istry. gif)

8.4 i-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niets nieuws, o f toch?
Hoewel concentraties aan atm osferisch
C0 2de afgelopen 500.000 jaar steevast
lager lagen dan vandaag, zijn er wel degelijk
periodes verder in het verleden bekend
met dram atisch hogere C0 2 gehaltes. Zo
zouden atm osferische CO2 concentraties
100 m iljoen jaar geleden wel 3-10 keer
hoger gepiekt hebben dan vandaag! Toch
illustreren klim aatreconstructies dat het
w e inig w a arsch ijn lijk is dat de pH van
de oceanen toen even diep en snel is
gezakt ais vandaag het geval is. Hoe kan
dit? Waarom verzuren de zeeën vandaag
wel onder invloed van verhoogde C0 2
concentraties, en deden ze dat vroeger in
veel mindere mate? Het grote verschil zit
hem kennelijk in de snelheid waarmee de
C0 2 toenam e gebeurt. De snelste toenames
die men door m eting van luchtbellen
in fossiel ijs heeft kunnen waarnemen,
bedroegen steeds m inder dan 100 ppm,
situeerden zich telkens op het einde van
ijstijdp eriode s en namen duizenden jaren
in beslag. Omdat er veel tijd over ging
konden de vrijgekom en w aterstofionen
zich g e le id e lijk aan binden aan het door
erosie en rivieraanvoer geleverde carbonaat.
Vermits de toenam e vandaag groter en
vooral veel sneller is, krijg t de natuur geen
kans om zich aan te passen en kunnen de
hogere H+- en de lagere carbonaatgehaltes
niet tijd ig worden weggewerkt. En toch,
toen 55 m iljoen jaar terug w el sprake
was van een belangrijke verzuring (maar
nog steeds een factor tien trager dan
vandaag), tonen klim aatreconstructies dat
er uitstervingsgolven plaatsvonden onder
kalkvorm ende organismen. We mogen ons
dus wel aan het een en ander verwachten...

8.3
8.2

Gevolgen verzuring

8.1
I
ÈL

! 2000

8
pH van d e o ceaan

7.9

. 2050

7.8

2100

7.7

7 6 1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------25

-20

-15

-10

-5

0

5

miljoen ja a r geleden
De z u u rte g ra a d van de o ceaan kende n o o it e e rd e r in d e vo o rb ije 2 5 m iljoen ja a r een
evolutie ais va n d aa g (onder). Vooral de snelheid w aarm ee de verzuring p la a tsvin dt is
a la rm e ren d (h ttp ://w w w .o c e a n o c id ific a tio n .n e t/F A Q a c id ity .h tm l). Sinds 1 9 9 0 w orden ook
reg e lm a tig e pH-m etingen uitg e voe rd o p het A lo h a meetstation in H a w a ii (midden).
Deze tonen een d u id e lijk e d a lin g in reactie o p een stijgende concentratie a an atm osferische C 0 2
(w w w .o ce a n o c id ification.net)
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Kalk en zuren gaan niet goed samen
Je voelt het w aarsch ijn lijk al aankomen,
verzuring voorspelt niet veel goeds. Het
grootste probleem van de oceaanverzuring
lijk t de afname van carbonaat (CO 2') in het
zeewater te zijn. Dit komt om dat de
vrijgekom en w aterstofionen gaan binden met
carbonaat w aardoor dit carbonaat niet meer
beschikbaar is om calcium carbonaat
(“
V kalksteen” of CaCO3
/) te vorm en. De twee
belangrijkste vormen van calcium carbonaat
zijn aragoniet en calciet en worden door
zowat de helft van alle zeedieren gebruikt om
hun schelp of skelet mee te vormen in een
proces dat verkalking genoemd w ordt. Naast
de klassieke schelpdieren zijn ook koralen,
heel w at m icro-algen, inktvissen, (vleugel)
slakken, to t zelfs kreeften aangewezen op
calcium carbonaat voor hun w elzijn. Jonge
dieren en dieren die aragoniet in plaats van
calciet gebruiken, blijken doorgaans
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E n ilian aia huxleyi

Gephryocapsa oceanica
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O p d it be e ld z ijn twee soorten coccolithoforen (Emiliana huxleyi en Gephryocapsa oce
anica) te zie n b ij twee verschillende concentra
ties van C O • v rij norm ale w a a rd e n van 3 0 0
pp m en sterk verh o o g d e w a a rd e n van 8 0 0
ppm . Bij d e sterk verh o o g d e C 0 2 w a a rd e n
z ijn de kalkplaatjes w a a ru it d e ze m icro-algen
z ijn o p g e b o u w d , a angetast (h ttp ://th e o th e rc o 2 p ro b le m .file s .w o rd p re s s .c o m /2 0 0 9 /1 1 /
co cco lith o p h o re s_ a cid -7 9 8 0 4 2 .jp g }
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Het grootste probleem van de verzuring van het o ce a a n w a te r lijk t de afnam e van
ca lc iu m c a rb o n a a t (C a C O J te z ijn . O m d a t het chemisch evenwicht, o n d e r in vlo e d van
verh o o g d e C O . - en H* ionen concentraties, verschuift n a a r m eer b ic a rb o n a a t en m in de r
c a rb o n a a t, b lijft e r te w e in ig van d it laatste elem ent o ve r vo o r kalkvorm ende organism en
(H oegh-G uldberg e t a l 2 0 0 7 }

inktvissen): vooral meer s terfte bij jonge
individuen door oplossing van de schelp; dit
heeft ernstige commerciële en ecologische
gevolgen, en leidt to t een verstoring van het
globale voedselweb en de voedselveiligheid.

• Hoger genoemde en andere ongewervelde
dieren, vissen en zeezoogdieren: o.a.

De toestand van ko ra a lriffe n : (Aj b ij 0 O 2 concentraties van 3 7 5 ppm (= ais ro n d het ja a r
2 0 0 0 } o p H eron Island, (Bj b ij een concentratie van 4 5 0 -5 0 0 ppm ro n d St-Bees Island en (C)
b ij een concentratie van > 5 0 0 ppm , d ie volgens het V N K lim a a tp a ne l a l bereikt kan z ijn tegen
2 0 5 0 , n a b ij Port Douglas (h ttp ://w w w .s c ie n c e m a g .o r g /c o n te n t/3 1 8 /5 8 5 7 /1 7 3 7 /F 5 .la r g e .

ip gl
gevoeliger voor verzuring. Dit laatste komt
om dat aragoniet m inder stabiel is en een
grotere oplosbaarheid heeft dan calciet.
Omdat op grotere diepte de dalende
tem peratuur en toenem ende druk de
beschikbaarheid van calcium carbonaat
verder beperkt, zijn deze zones extra
gevoelig. Bij verdere verzuring verw acht men
dan ook dat kalkvorm ende organismen zoals koudw aterkoralen - g e le id e lijk aan
naar ondiepere zones zullen worden
gedwongen.
Omdat elke diersoort anders gebouwd is
en verschillend reageert op veranderende
om standigheden, kunnen w e inig algemene
effecten worden geduid. Toch zijn dit enkele
van de via onderzoek gedane vaststellingen,
in reactie op een lagere zeewater pH:
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• Koralen: vertraagde groei en
voo rtp la nting , lagere overleving; hierdoor
dreigen koraalriffen w ereldw ijd hun rol te
verliezen ais hotspots van b iod iversite it en
duiktoerism e, ais kweekkam ers voor
commerciële vissoorten en ais buffers tegen
storm en en erosie; koudw aterkoralen die op
grote diepte kunnen groeien en afhankelijk
zijn van aragoniet ais bo uw sto f voor het
kalkskelet, zijn extra gevoelig
• Stekelhuidigen (zeesterren, zee-egels,
zeekom kom m ers,...): daling
voortplantingssucces, abnorm ale
skeletvorm ing; verlies van deze diergroep
geeft een w ezenlijk effect op de
sam enstelling van het zeeleven, bijvoorbeeld
door verm inderde predatie op groenwieren.
• Weekdieren (schelpen, [vleugeljslakken,

verhoogde sterfte, tragere on tw ikke lin g,
verm inderde a ctivite it en com p etitivite it
w at leidt to t kleinere populaties en een
veranderende op bo uw va n het mariene
ecosysteem. Ook heel w at indirecte effecten
zijn te verwachten door veranderingen in het
ganse ecosysteem
• Plankton (micro-algen zoals
coccolithoforen): effect op kalkskeletvorm ing, overleving en bladgroenw erking;
gevolgen kunnen heel ver reiken, gezien
het uitzo nd erlijke belangvan plantaardig
plankton voor de zuurstofvoorziening op
Aarde en ais basis voor het zeevoedselweb.
Coccolithoforen zijn overigens één van de
belangrijkste planktonische groepen in zee.
Hoewel ze m icroscopisch klein zijn, zijn ze
vaak heel “ zichtbaar” : (i) ais na de bloei
de kalkhuisjes komen bovendrijven vormen
ze gigantische w itte m elkachtig uitziende
plassen op zee (zichtbaar uit de ruim te!); (2)
het zijn de massaal afgezette kalkhuisjes
van gigantische hoeveelheden fossiele
coccolithoforen die vandaag de krijtrotsen
van Doveren Cap Blanc-Nez vormen.
Bovendien voeren ze, ais ze sterven en
zinken, heel w at ko o lsto f af naar de diepten
van de zee, ko o lsto f dat zich dus voor langere
tijd niet meer ais C0 2 in de atm osfeer of
ondiepe oceaan bevindt.
Effecten gaan verder dan ontkalking
Bij veel zeedieren zal de verzuring niet
alleen een effect hebben op de verkalking,
maar ook op de lichaam sbouw, het algemeen
functioneren, de fysieke activite it en de
v oo rtp la nting . Het is dan ook te verwachten
dat, ais zow at de he lft van alle zeedieren
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Eerste economische schade
is een feit

Bij hef Italiaanse e ila n d Ischia b ie d t het n a tuu rlijk o p b orre le n van vulkanische C 0 2-rijke
gassen uit de zeebodem nu reeds een b lik o p de toekomst. Zee-egels, ko ra a la ch tig e alg e n en
stenige koralen z ijn b ijn a vo lle d ig verdwenen. Zeegrassen en b ruine algen hebben net b a a t b ij
de toenem ende C 0 2-gehaltes (Riebesell 2 0 0 8 }

en -planten een invloed dreigt te ondergaan,
dit een w ezenlijk effect zal hebben op
het volledige mariene voedselweb en
-ecosysteem. Bovendien kan verzuring niet
ais een alleenstaand gegeven worden gezien.
Het zal een bijkom ende druk uitoefenen,
bovenop de reeds aanwezige Impact van
vervulling, opwarm ing, overbevlsslng en
andere stressfactoren. Een glim p van hoe
de oceaan er In de toekom st m ogelijk zal
ultzlen, kun je vandaag heel lokaal zien
In zeegebieden die van nature reeds een
verhoogd C0 2 gehalte hebben. Dit geldt voor
kuststreken met een zeer hoge rlvlerlnstroom
o f voor gebieden met vulkanische C0 2-lnput.
Deze gebieden tonen steevast een lagere
b iod iversite it en een re la tie f hoog aantal
ongewenste, opportunistische en Invasleve
soorten (zie fo to boven).
De gevolgen van verzuring overtreffen
soms de verbeelding. Zo heeft onderzoek
aangetoond dat een verzurende oceaan wel
eens w ezenlijk law aaieriger zou kunnen
worden. Een pH -dallngvan 0,1 beïnvloedt
Immers het voorkom en van boorverblndlngen
- het zevende belangrijkste chemische
atoom In zeewater - die op hun beurt de
absorptie van lage frequentletonen In de
oceaan mee sturen. Gevolg Is dat geluld
onder w ater ge m akkelijker (met 5-70 %)
zal worden verspreid en dat zingende
walvissen straks misschien wel In een
soort “ onderw aterdlsco” terechtkom en,
met sterk toegenomen niveaus aan
achtergrondgeluid. Dit heeft niet alleen
biologische en gedragsm atige gevolgen voor
het zeeleven (waaronder weefselschade,
het aanspoelen van walvlsachtlgen en het
verlies van gehoor In dolfijnen). Er zijn ook
Im plicaties te verwachten bij het gebruik
van technische toepassingen op basis van
g e lu ld vo o rtp la n tln g In de oceaan.
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M aa r zeker niet alies gekend...
Ondanks het vele onderzoek dat al Is
verricht, Is het nog steeds erg m o e ilijk om
de exacte gevolgen te kunnen begrijpen
en voorspellen. Hoewel de grote lijnen zich
aftekenen, botsen onderzoekers vaak op
teg enstrijdig e resultaten. Zo w ordt beweerd
dat koralen geen carbonaat (CO 2') maar
bicarbonaat (HC0 3) gebruiken bij de bouw
van hun skelet. Hoe komt het dan dat ze
problem en krijgen ais dit bicarbonaat net
meer voorhanden Is/za l zijn? Of hoe valt te
rijm en dat bepaalde onderzoeken
naar coccolithoforen tonen dat, In plaats van
een verm inderde groei, ju is t een snellere
groei optreedt? Daarnaast blijken
organismen soms ook In staat zich aan
te passen. Kweekexperlmenten hebben
bij een bepaalde oestersoort
en bij de coccollthofoor
Em iliania hu xle yi
aangetoond dat
de resistentie
^
tegen verzuring
kan toenem en. Ook mosselen
zouden een systeem ontw ikkeld
hebben om hun Interne pH te
reguleren en hun cellen te bescherm en\.
met een extra laagje, maar enkel Indien \ ^
ze voldoende voeding krijgen. Het Is dus
m ogelijk dat de natuur mee evolueert, al Is
daar voldoende tijd en energie voor nodig,
wat er misschien niet zal zijn door de te
snelle toename...
Verm oedelijk tonen deze bevindingen
vooral aan dat nog veel niet gekend Is,
en dat het effect van verzuring speelt op
velerlei niveaus. Eén ding Is alvast zeker:
oceaanverzurlng zal niet ongem erkt voorbij
gaan.

Eén van de hoofdredenen dat het brede
publiek en de p o litie k vandaag nog niet
wakker liggen van de oceaanverzurlng Is dat
de gevolgen op heden nog re la tie f beperkt
zichtbaar zijn. Hoewel er reeds aanwijzingen
zijn voor daadw erkelijke effecten op
koraalriffen, zijn die alsnog eerder lokaal
en beperkt In omvang. Toch m ag verwacht
worden dat de verzuring en de effecten op
het voedselweb In zee de m iljardenindustrie
van visserij en dulktoerlsm e op term ijn rake
klappen zullen toedienen. Naar schatting
m iljoenen mensen zullen bedreigd worden
door voedselonzekerheld. Sterfte van
de koraalriffen zal zijn gevolgen hebben
voor toerism e, maar ook voor heel wat
(commerciële) zeedieren die hier hun
thuisbasis hebben. Bovendien beschermen
deze riffen onze kuststreken tegen
storm en en erosie. Tenslotte zal de CO2 opnam ecapaciteit van de oceaan verder
afnemen. Dat Is slecht nieuws voor wie erop
had gehoopt dat de oceaan ons een handje
zou kunnen blijven toesteken. Geschat w ordt
dat dit ons ja a rlijks nog eens 30-300 m iljard
EUR zal kosten.
Dat economische gevolgen van de
oceaanverzurlng ernstig dienen te worden
genomen werd p ijn lijk aangetoond In
Tillam ook. In dit dorpje aan de w estkust van
de Verenigde Staten, ontstonden In 2008
voor het eerst problem en bij de kweek van

Tsja. wíj zijn d a a r
niet tegen Í H eb b en
w e g een citroen
m eer nodig v o o r bij
de o esters !

y
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oesters. De larven stierven massaal en men
dacht de oorzaak toe te kunnen schrijven aan
de bacterie Vibrio tubiashii. Na het
verdw ijnen van Vibrio en een grondige
schoonm aakbeurt hoopten de eigenaars dat
het ergste leed geleden was. Helaas, de
oesterkweek herstelde niet en men bleef met
een m ysterie zitten. Pas toen men pHm eettoestellen ging plaatsen kon
oceaanverzurlng ais de schuldige worden
aangewezen. Kennelijk ontstonden de
problem en telkens wanneer bepaalde
windom standigheden een o p w e lllngva n diep
en zuur w ater veroorzaakten. De overheid
maakte daarop 500.000 US$ vrij om
verschillende oesterkw ekerljen In de staat
W ashington te helpen met de opzet van een
netw erk van detectoren. M et behulp van
metingen van de zuurtegraad kon de
spoeling van de opkweekbasslns vervolgens
zo worden Ingepland dat de gevolgen
m inim aal waren. Vier jaar later stond het
productieniveau terug op 80% en
produceerden bepaalde kwekerijen zelfs
meer dan voor het ram pjaar 2008. De eerste
economische Impact van oceaanverzurlng
was hiermee een feit...

H et A m e rikaa n se d o rp Tillam ook kende in 2 0 0 8 vo o r het eerst gro te problem en b ij de
o p kw e e k van jo n g e oesters. N a u itg e b re id o n d e rzo e k bleek d a t het o n d e r b e p a a ld e w eersom 
standigheden van o p g ro te d ie p te o p g ep o m p te ze e w a te r té zu u r was g e w o rd e n o n d e r in vlo e d
van de o ce a an ve rzu rln g (w ikim edia)

Loontje komt om zijn boontje
De kllm aatw ljzlglngen ten gevolge de
u itsto o t van C0 2 en andere gassen, treffen
derdewereldlanden bulten elke proportie.
Terwijl ze In verhouding veel m inder hebben
bijgedragen aan de schadelijke u itsto ot,
krijgen ze een groot aandeel aan hieruit
volgende natuurram pen voorgeschoteld.
Onrecht tro e f dus. Bij oceaanverzurlng, het
“ andere C0 2 probleem ” , ligt het enigszins
anders. De landen met de grootste uitsto ot
zullen volgens een analyse uitgevoerd door
‘Oceana’ ook het meest getroffen worden
door de verzuring. In to ta a l zal meer dan een
derde van de w ereldpopulatle sterke nadelen
van de verzuring ondervinden. Vooral landen
die afhankelijk zijn van wat de zee te bieden
heeft (de “ oceaan ecosysteem dlensten” )
dreigen te worden getroffen. België staat op
de lijst van de meest kwetsbare landen voor
oceaanverzurlng dan ook pas op de 90ste
plaats, veel gunstiger dan de buurlanden
Frankrijk (2de), het Verenigd Koninkrijk
(3de) en Nederland (4de). Elk van deze
laatste drie landen scoort hoger voor wat
betreft de grootte van zijn nationale vis- en
schaaldierenvangst, de nationale per capita
vlsconsum ptle en het belangvan koraalriffen
In hun exclusieve economische zones. En hoe
meer een land afhankelijk Is van visvangst en
koralen, hoe groter de Impact van verzuring
zal zijn en dus hoe groter hun kwetsbaarheid.
Onze buurlanden scoren op zo goed ais alle
punten zeer hoog en verschillen vooral met
België door de aanwezigheid van koraalriffen
In overzeese gebieden en door hun massale
visvangst.
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Imeest kw etsbaar
□

kw etsb aar
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m inder kw etsbaar
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minst kw etsb aar
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o nvold oen de d ata

Uit een analyse van O ce a n a b lijk t d a t de meest vervuilende landen, anders dan b ij de
klim a a to p w a rm in g , o o k de grootste slachtoffers van o ce a an ve rzu rln g d re ig e n te w orden
(H arrould-K olieb et al, 2 0 0 9 }

En nu aan de slag!
In wezen Is de oplossing voor de
oceaanverzurlng te herleiden to t het
terugschroeven van de atm osferische
concentraties aan C0 2 to t een aanvaardbaar
niveau. In die zin Is de remedie dus
sterk gelijklopend met de aanpak van de
kllm aatw ljzlglng. Daartegenover staat dat
de effecten van oceaanverzurlng vandaag
nog nauw elijks zichtbaar zijn en ook
nog heel wat wetenschappelijke vragen
oproepen. Hoewel oceaanverzurlng een
proces Is dat al 250 jaar aan de gang Is,
groeide de wetenschappelijke Interesse
voor het thema vooral tijd en s de laatste tien
jaar. Ondanks de geleverde Inspanningen
kunnen wetenschappers nog steeds niet met

zekerheid bepalen wat de gevolgen zijn, hoe
de verzuring verder zal evolueren en w at de
drem pel Is waarboven mariene ecosystemen
niet meer kunnen herstellen.
Toch Is het d u id e lijk dat ook voor het
“ andere C02-probleem ” , tijd ig anticiperen
beter Is dan genezen. We kunnen met zijn
allen dus maar beter duurzam er gaan leven
om ook voor de komende generaties een
planeet achter te laten waar het aangenaam
toeven Is.

VLIZ

IDE GROTE REDE]

2013 • 37

In 2 0 0 9 w e rd in de Baltische Zee vo o r het eerst verzuringsonderzoek uitgevoerd g e b ru ik m akend van 'mesokosmossen'. Iedere kosmos stelt
een afg eb a ke n d e ruimte Ín de oceaan vo o r d ie de natuurlijke om standigheden zo veel m og e lijk benadert. D oor de p H en het C 0 2 g e h alte te
veranderen konden effecten bestudeerd w orden van oce a an ve rzu rin g o p de organism en d ie er in v o o r kw am en (M .N ic o la i - G EO M AR )
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Hij kent het strand ais geen ander.
Strandjutten is zijn passie en passie is er
om gedeeld te worden met anderen.
Klaar om je te laten inwijden in de myste
ries van de meest gekke strandvondsten?

L jj_ b

DE FLORA
VAN HET STRAND
Wat? Planten op h e t strand? Het lijk t nogal
te g e n strijd ig m aar toch, zelfs zandstranden
herbergen een be la ngrijke en zeer typische
p lan ta ardige gem eenschap. En dan hebben
we h e t n ie t over aangespoelde gro te re
wieren.

B r u in e g o l v e n , d it o s m u r r i e
Dat ons Noordzeewater niet zo helder en
blauw is ais dat van de M iddellandse Zee,
daar hebben we mee leren leven. Maar de
verkleuringen die afgelopen zomer optraden
in het zwemwater, die waren toch van een
andere orde. Onder meer te r hoogte van
Oostende waren bij hoogtij om vangrijke
bruine wolken te zien in het water.
Bij laagtij was het strand besmeurd met een
groenbruine sm urrie. Zelfs het schuim in de
branding kleurde bruin. Het zag er allem aal
niet erg a p p e tijte lijk uit. V erschillende
zwemmers spraken me er dan ook over aan,
o f ik w ist wat de oorzaak was en of zwemmen
in dat vieze bruine zeewater w el v e ilig was.

D e s c h u l d ig e ?
Aanvankelijk dacht ik aan een tijd e lijk e
opw arreling van slib afkom stig van baggerwerken o f van de strand sup ple tiea ctiviteite n
die overal aan de gang waren. M aar omdat
het optreden van die vieze bruine vegen
op het strand wel erg prom inent was en

Zo zag het strand van Oostende er vorige zom er bij momenten uit. Een groenbruine smurrie
lag er in vlekken verspreid, een weinig aantrekkelijk beeld. Bij nader onderzoek bleek het om
aangespoelde kiezelwieren te gaan (FK)

aanhield van augustus to t begin december,
vroeg ik raad aan enkele collega’s geologen.
Die wisten niet meteen een oorzaak, maar
suggereerden dat het misschien geen slib
was, maar iets organisch, ook al om dat het in
de waterkolom bleef drijven. M isschien was
het wel te w ijten aan een com binatie van de
aanwezigheid van slib met een late algenbloei in de zomer?
U ite ind elijk bekeek ik w at van de viezig
heid onder de microscoop. Dat had ik eerder
moeten doen. In de brij waren d u id e lijk grote
aantallen celletjes te zien. Inderdaad geen
slib, maar algjes, meer bepaald diatomeeën
of kiezelwieren. Dat zijn eencellige plantjes
met een schaal die bestaat uit silicium of
kiezel. De soort in kwestie (Attheya armata,
ook wel bekend ais Chaetoceros arm atum )
heeft cilindrische cellen, die kettingen vor
men. De cellen zijn voorzien van een netwerk
van haartjes. Die vangen ander m ateriaal
zoals kleideeltjes.
De diatomeeën vera ntw o orde lijk voor de
vlekken op het strand zijn bekend ais surfo f brandingsdiatom eeën. Daarvan zijn er
w ereldw ijd een zestal, niet meteen verwante,
soorten bekend. Ze hebben gemeen dat ze
typisch op zandstranden voorkom en en, ais
ze in grote aantallen optreden, hun aanwe
zigheid verraden door soms spectaculaire
verkleuringen. Nog een gem eenschappelijk
kenmerk: hun buitenkant bevat slijm achtige
stoffen.

SURFDIATOMEEËN, PERMANENTE
BEWONERS VAN ZANDSTRANDEN
De bruine smurrie op het strand bleek te
wijten aan kiezelwieren. Bij microscopisch
onderzoek waren de cilindrische cellen,
voorzien van haartjes en kettingen vormend,
duidelijk te zien (FK)

Surfdiatomeeën zijn perm anente bewo
ners van zandstranden. Daarin verschillen ze
van ander plantaardig plankton dat een een

m alige bloei kent in de lente, met eventueel
een kleine piek in de nazomer. Daarom ook
kun je ze het hele jaar door aantreffen.
Ze zijn belangrijk ais prim aire voedselbron
voor onder meer het zaagje o f andere tweekleppigen. Het slijm o f mucus is dan weer
een voedingsbodem voor bacteriën, nog zo’n
onderschatte groep strandbewoners.
Bij ons kom t maar één soort voor.
Die was wel al bekend van onze kust,
maar de accum ulaties - to t meer dan 20
m iljoen cellen per lite r w ater - die waren op
Belgische stranden nog niet eerder gemeld.
Het optreden van actieve accum ulaties van
surfdiatom eeën is een w ereldw ijd fenomeen,
dat echter maar op een beperkt aantal
stranden optreedt. Recent zou er sprake
zijn van toename van deze plantjes, zoals in
Oostende, maar de oorzaak hiervan is niet
meteen bekend. Het golfregim e en de vorm
van het strand - dat breed m oet zijn - spelen
zeker een rol, maar ook de aanwezigheid van
voldoende voedingstoffen.
Surfdiatomeeën zijn perfect aangepast
aan het leven in de getijdenzone, een
extreem m ilieu. En gew oonlijk blijven ze
ook permanent in die getijdenzone, op zich
al een hele klus. Ze vertonen een cyclus
waarbij ze tijdens hoogtij in de waterkolom
zweven - de bruine wolken - om bij laagtij
in bruine vegen neer te slaan op het zand.
En dan hebben ze ook nog een dag- en
nachtritm e. Uniek is ook dat ze in staat zijn
om aan het w ateroppervlak te drijven ais
een stabiel schuim. Daarbij hechten ze zich
aan luchtbelletjes. Een handige truc om
boven te blijven zonder dat ze hun eigen
drijfverm ogen dienen te wijzigen.
Francis Kerckhof
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De V ruchten van
D e Z ee

*
Hans H illew ae rt, W ikipedia

Via deze rubriek helpen we je in je
zoektocht naar objectieve informatie
over duurzame visserij en visconsumptie,
en over andere eetbare kust- en
zeeproducten.

DUINDOORN:
ONBEKEND
IS ONBEMIND
Je ke n t ze vast wel, die felo ran je bessen
die de doornige grijsgroene struike n in de
duinstreek sieren tijdens de winterm aanden.
D uindoorn is een tw eehuizige struik, w at
be teken t d a t e r m annelijke en vrouw elijke
pla n te n bestaan. Ze is o o rsp ro n ke lijk
afko m stig u it Centraal-Azië, m aar verbreidde
zich over la nd en zee to t in onze streken.
Het gro e ig e b ie d van D uindoornstruiken
s tre k t zich nu u it van Centraal-Azië
over Scandinavië to t aan de Noord- en
Oostzeekusten.

D u in d o o r n bij o n s :
VLOEK OF ZEGEN?
De soort ste lt w e inig eisen qua stan d
plaats. De plant is w ind- en vorstbestendig,
verdraagt goed ve rziltin g en heeft een u it
gebreid w o rte lstelsel, w aardoor Duindoorn
vaak w o rdt aangeplant om bodem erosie
tegen te gaan (vnl. in China en Canada).
De geringe standplaatseisen hebben te
maken met de aanwezigheid van stik s to f
fixerende Frankia-bacteriën in w o rte lkn olletjes, w aardoor de soort ook op voedselarm e
grond kan gedijen. Dit maakt het een ideale
soort om te kweken, aangezien bem esting
niet hoeft. Duindoorn geniet ook in te rn a tio 
nale faam ais sierplant in tuinen en parken.
De recente toenam e van Duindoorn in
de W est-Europese duinen w o rdt echter
met argusogen bekeken. De stru ik kan
immers uitgestrekte, open zandvlaktes doen
toegroeien en daarmee de dynam iek uit het
duinecosysteem wegnemen. Plantensoorten
typisch voor open duingraslanden krijgen
het daardoor m oeilijk. Daartegenover
staat dat duindoornbessen een belangrijke
voedselbron zijn voor ta lrijke trekvogels op
weg naar hun w intergronden. Soms leidt dit
zelfs to t openbare dronkenschap bij vogels,
wanneer de aanwezige suikers bij de eerste
vorst door gistin g omgezet zijn in alcochol!
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V a n h u is m id d e l t j e
TOT INDUSTRIEEL PRODUCT
Duindoornbessen gelden in de
volksgeneeskunde ais een oeroud krachtig
heelm iddel bij voorjaarsm oeheid, gebrek
aan eetlust, bloedend tandvlees, etterende
w onden, brandwonden en maagzweren. De
Oude Grieken mengden bladeren en jonge
tw ijgen in het hooi van hun racepaarden,
w aardoor hun vacht m ooi glansde.
Dit verklaart de wetenschappelijke naam
“ H ippophae rham noides” (hippo = paard,
phae = lichtend, glanzend, rhamnus =
tw ijg , tak). Het eerst m edicinale gebruik van
Duindoorn in Tibet gaat al terug to t m instens
de 8ste eeuw. Industriële toepassingen
vonden hun ingang vanaf 1940 na onderzoek
naar farm aceutische eigenschappen van
de bessen. In het Russische Bisk werd toen
een za lf gem aakt ve rrijkt met sustanties
uit duindoornvruchtvlees en -zaden, die
kosm onauten moest beschermen tegen
kosmische straling. Sinds de jaren ’80
groeide het aantal commerciële toepassingen
exponentiëel. Zowel de schors, bladeren,
vruchten, zaden ais w ortels worden intussen
in tai van toepassingen gebruikt.
Duindoorn heeft dan ook heel wat te
bieden. Het levert producten die niet enkel
lekker, maar ook voedzaam en gezond
zijn. De bessen zijn uiterm ate rijk aan
vitam ines (voornam elijk C en E, maar ook
F, A, K en D) en antioxidanten, met antiverouderingseigenschappen. Daarnaast
bevatten ze tocopherolen, sterolen en
carotenoiden. De vruchten zijn wel zuur,
maar in com binatie met zoete vruchten
of suiker kan je er lekkere en gezonde
sappen, jam s, marmelades, sorbets, likeurs,
thees en desserten van maken. Sappen
vormen vooral in de w in te r een belangrijk
voedingssupplem ent om w ille van hun hoge
vitam ine C-gehalte. Door de aanwezigheid
van vele onverzadigde vetten, met name
in de zaden en het vruchtpulp, bew ijst
Duindoorn ook zijn nut in de cosmetica. Het
vorm t daar het basisbestanddeel van een zalf
tegen veroudering en u itd ro g in g van de huid
door zon en wind.
Enkel het moeizame oogsten van de
bessen b lijft een pijnpunt. En dat mag je
le tte rlijk nemen. De stevige stekels kunnen
fel uithalen tijd en s het plukken. Bovendien
worden de bessen door het plukken
m akke lijk stukgetrokken. Ze zitten stevig
vast aan de takken. Voor huisgebruik gaat
men de struiken daarom m eestal “ m elken”

d.w.z. dat men de bessen aan de stru ik stuk
knijpt en het sap in een schaal opvangt.
Het zo gewonnen sap w o rdt later d.m.v.
een fijne zeef gefilterd. Voor grootschaliger
oogsten worden dichtbegroeide takken
afgesneden en bij -40o C diepgevroren.
Zo kan men de bessen onbeschadigd van de
tak schudden en in diepgevroren toestand
houden to t aan de verdere verwerking.
Valerie Lehouck

Duindoorn, de stekelige struik die met zijn
grijsgroene blaadjes en oranje bessen onze
duinen siert, heeft heel w at in haar mars.
Vooral de bessen zijn zeer geliefd, ook bij
vogels. Hier een kramsvogel die zich tegoed
doet aan deze voedselbron (MD)
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Production and Utilization. NRC research press,
Ottawa, Ontario, 133 pp.
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S tel
je Z e e v r a a g
VLIZ/Decleer

Met meer dan 1500 zijn ze, de Vlaamse
onderzoekers en beheerders die van
de zee en kust hun professioneel
actieterrein maken. Heb je een
prangende vraag over het zilte
nat, de duinen, het strand o f onze
riviermondingen ?Stel je zeevraag,
zij zoeken voor jou het antwoord!

HOE ERG WAS DE
SINTERKLAAS
STORMVLOED VAN
5 DECEMBER 2013?
Op donderdag 5 decem ber 2013 vormde
zich een storm veld m e t no ord elijke to t
noordw estelijke winden d a t zich uitstrekte
va n a f de N oordpool to t aan onze kust.
In de nam iddag bereikte de w ind in
Belgische wateren storm krach t g B ft u it
WZW m et rukw inden op zee to t 112 km/u.
Aan de k u s t werd een p ie k to t 97 km /u
waargenomen. Toch zijn d it allesbehalve
u itzo nd erlijke windsnelheden. Waarom is h et
w ater dan zo hoog gekom en, to tó m 3 3 TAW
in Oostende, de hoogste w aterstand sinds
1 fe b ru a ri 1953? En w at waren de gevolgen?

Ee r s t de s t o r m v l o e d z e l f *
De waterstanden waren on ge bruikelijk
hoog om dat de afstand waarover de
noordelijke storm w inden het water
zuidw aarts konden opstuwen, maximaal
was. Die noordelijke winden van 11 tot

12 Bft waren voorspeld en werden ook
da adw erkelijk waargenomen in het noorden
van de Noordzee. Intussen kwam het getij,
dat ontstaat door de aantrekkingskracht van
zon en maan en zich met name m anifesteert
in de zuidelijke oceaan, ais een g o lf via de
Atlantische Oceaan en Schotland binnen
in de Noordzee. Daar aangekomen kan de
n a tuurlijke ge tijg olf, met hoog- en laagwater,
versterkt o f verzw akt worden door die wind.
Vergelijk het met een bak water: ais je aan
de ene kant blaast, stijg t het w ater aan de
andere kant. Ais je fe lle r blaast s tijg t het
w ater meer. Ais je bak langer is en je blaast
met dezelfde kracht, gaat het w ater ook meer
stijgen aan de andere kant.
Dat is precies wat zich heeft afgespeeld
in de nacht van 5 op 6 december 2013.
De aanhoudende N-NW wind stuw de het
water, over een maximaal m ogelijke afstand
van de Noordpool to t onze kust, op naar
het zuiden. Dat resulteerde in een extra
wateropzet van ongeveer 11T150 t.o.v. de
norm ale astronom ische w aterstanden.
En deze laatste waren op zich al hoog, omdat
het sp rin g tij was.
Het KMI en het Oceanografisch
M eteorologisch Station (OMS) beschikken
over m odellen die de w aterstand berekenen
veroorzaakt door lu chtdru k en wind.
Ze gaven een gem iddelde verw achting van
+61T130 TAW voor Oostende, te rw ijl er +61T133
werd gemeten. Voor Antwerpen werd +71T130
vooropgesteld, het w ater is er +71T124 hoog
gekomen.

O p donderdag 5 december 201 3 's avonds, bedroeg de windkracht op de N oordzee nog
steeds tussen 8 en 10 Bft, ais gevolg van een stormdepressie boven
Zuid-Scandinavië (resp. VL/Decleer & O M S)

D e g e v o l g e n **
Om de grootte van een stormvloed
aan te duiden is de Beaufort schaal niet
bruikbaar. Voor storm vloeden w ordt de
‘terugkeerperiode’ gebruikt, d.i. de tijd dat
het gemiddeld duurt tussen twee stormen
van een welbepaalde kracht. Hoe groter
de terugkeerperiode, hoe zeldzamer en
dus hoe zwaarder de storm vloed. Volgens
het W aterbouw kundig Laboratorium te
Borgerhout was de terugkeerperiode van de
Sinterklaasstorm vloed, met een waterpeil
van +6,33m TAW , iets meer dan 50 jaar. Ter
vergelijking: tijdens de rampzalige stormvloed
van 1953 was het w aterpeil te Oostende TAW
+6,66 m. Dit kwam toen overeen met een
storm met een terugkeerperiode van 250 jaar.
Het Masterplan Kustveiligheid dat in
uitvoering is, voorziet bescherming tegen
minstens een 1000-jarige stormvloed.
Het waterpeil (zonder zeespiegelrijzing)
bij een dergelijke stormvloed stemt
ongeveer overeen met +7,oom TAW. De
zeedijken langs onze kust zijn gebouwd
tussen 1870 en 1970. Het zijn dus dikw ijls
zeer oude zeedijken ontworpen volgens
voorbijgestreefde concepten met de kennis
van toen. Ze zijn niet voldoende hoog om
zware stormvloeden te keren. Stormgolven die
op de zeedijken inbeuken kunnen die zwaar
beschadigen en zelfs een bres veroorzaken.
En overtoppen van de zeedijk door de golven
kan to t overstrom ing leiden. Het is dus van
prim ordiaal belang dat er voor onze zeedijken
voldoende brede en hoge stranden aanwezig
zijn die de zee van die oude zeedijken kan
weghouden.
De stranden die vóór de zeedijken zijn
aangelegd o f verhoogd en verbreed werden,
hebben alvast hun nut bewezen tijdens de
Sinterklaasstorm . De energie van de storm 
golven werd gebroken voor ze de zeedijken
bereikten. Dit gaat dan meestal gepaard met
zandafslag waarbij
kliffen kunnen worden gevormd op het strand.
Na de Sinterklaasstormvloed werden die
kliffen op veel plaatsen vastgesteld.
De schade door de Sinterklaasstorm aan
de kustbescherm ing was beperkt door de
uitgevoerde preventieve maatregelen langs de
zeedijken en in de havens. De zandstranden
en duinen hebben ais bescherming tegen
schade dus schitterend gewerkt. De zandverliezen zullen zo snel m ogelijk worden
gecompenseerd, zodat de kustlijn bestand is
tegen volgende stormen.
David Dehenauw*,
met m edew erkingvan afdeling Kust”
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D e IiK i
K u s tb a ro m e te r
Door “indicatoren” o f graadmeters
in beeld te brengen, proberen w ij te
achterhalen o f het kust- en NederlandsVlaamse Schelde-beleid voldoende
aandacht schenken aan mens, natuur en
economische ontwikkeling.

DE VRAAG:
Hoe b e la n g rijk was en is de Belgische
zeevisserij ?

DE INDICATOR:
Historische trends in de Belgische
visaanvoer en -vlo ot

D r ie h o o f d p e r io d e s ,
DRIE DOMINANTE VISSOORTEN
OF-GROEPEN
De Belgische zeevisserij kende vanaf de
19de eeuw to t vandaag, drie opeenvolgende
fasen, met telkens één dominante
aangevoerde doelsoort o f -groep: een ‘ haring
en sprot periode’ tot 1950, een ‘ kabeljauw
periode’ (inclusief andere kabeljauwachtigen)
tussen 1950 en 1980, gevolgd door een
periode die sterk gekenmerkt werd door
belangrijke vangsten van platvis (pladijs en
tong). Deze opeenvolgende exploitatiefases
staan ook rechtstreeks in verband met de
visgronden die door de Belgische vloot bevist
werden. Dit waren achtereenvolgens de
kustwateren voor haring, de IJslandse Zee
voor kabeljauw, de zuidelijke en centrale

Noordzee voor de visserij op platvis, later
ook gevolgd door de westelijke wateren
(Engels Kanaal, Kanaal van Bristol, Ierse Zee).
Sinds de opstart van de visserijstatistieken
in België (1929) bedroeg de totale aanvoer
door de Belgische zeevisserij - zowel
in buitenlandse ais in Belgische havens 3,3 m iljoen ton. Na een maximum aanvoer van
80.000 ton in 1947, is de jaarlijkse aanvoer
gestaag gedaald to t slechts 25% van deze
piekaanvoer op vandaag. De belangrijkste
soorten over de gehele periode genomen
waren kabeljauw (17% van alle aanvoer) en
haring (16%), gevolgd door pladijs (14%),
tong (8%), w ijtin g (6%) en roggen (6%).
De economisch belangrijkste soorten
(waarden gecorrigeerd voor inflatie) waren
tong (31%) en kabeljauw (15%), gevolgd door
pladijs (11%), garnaal (5%), roggen (5%) en
tarbot (3%). Ongeveer 73% van alle aanvoer
was afkom stig uit 5 van de 31 gebieden die
door de Belgische vloot bevist werden. Twintig
procent van alle aanvoer kwam uit de
‘ kustwateren’.

V e r a n d e r in g in v l o o t o p b o u w
EN AANVOER
De grootte van de Belgische zeevisserij
vloot bedraagt nu nog slechts 15% van die
kort na de Tweede W ereldoorlog. Niettegen
staande het veel kleiner aantal schepen is het
totale motorvermogen (kW) in die periode
slechts met 5% gedaald. Dit komt omdat de
gemiddelde tonnage (GT) en motorvermogen
(kW) per schip respectievelijk met een factor
10 en 6 is verhoogd. Met name tussen 1955

en 1970 leidden structurele veranderingen in
de Belgische zeevisserijvloot tot minder, maar
krachtiger schepen. Ind e periode 1960-1975
alleen al, daalde de omvang van de vloot met
42%, van 430 naar 250 schepen. In de jaren
1950 speelde eerst de verschuiving in de be
langrijkste visserijactiviteiten naar IJslandse
wateren een rol (uitdovend vanaf de jaren
1970). En in de vroege jaren i9 6 0 werden over
heidssubsidies ingezet voor de aankoop van
nieuwe (stalen) m iddelgrote m otortraw lers en
was er de introductie van de boomkor.
Specifieke programma’s ter ontm anteling
van schepen hadden vanaf 2000 ook specifiek
het doei om de vlootcapaciteit te verminderen.
Eind 2012 telde de Belgische commerciële
zeevisserij vloot nog 86 schepen, met een
totale capaciteit van 49.135 kW en bruto to n 
nage van 15.326 BT. De totale aanvoer van de
Belgische vloot daalde met de omvang van de
vloot en met de visserij-inspanning. Zo liep
het totale aantal dagen op zee terug van on
geveer 91.800 dagen in 1938 to t 15.100 dagen
in 2010 (-84%). De aanvoer (kg) per vaartuig
per dag op zee of per dagvissen verdubbelde
tussen 1938 en 2010.
Interessant is dat de gemiddelde prijs van
de aanvoer (alle soorten, alle visgronden, alle
visserijtakken samen) stijg t met de afnemen
de visserij-inspanning en met de daling van de
totale aanvoer. Dit w ijst er op dat de Belgische
zeevisserij het verlies in de totale aanvoer
geleidelijk compenseerde door zich te richten
op soorten met een hogere m arktprijs.

Ann-Katrien Lescrauwaet

kabeljauwachtige

M im im m m tiim m iH fH tiiiflurr
A a n v o e r van de drie belangrijkste vissoorten/-groepen van
de Belgische zeevisserij tussen 1 9 1 9 en 2 0 1 0 (haring en sprot,
kabeljauw achtigen en a n d ere rondvissen, en de platvissen pladijs
en tong). De rode lijn geeft het percentage a a n d at d o o r de som
van d e z e d rie hoofdcom ponenten w o rd t gevorm d (AKL)
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■ Evolutie in totaal geïnstalleerd motorvermogen (kilowatt kW ) van
de Belgische zeevisserijvloot, per haven (Oostende = donkerblauw;
Zeebrugge = lichtblauw; Nieuwpoort = groen); aantal schepen
(blauwe lijn) en gemiddeld geïnstalleerd vermogen (kW ) per schip
(rode lijn) 1 9 2 8 -2 0 1 0 . Bron: VLIZ HiFiDatabase (AKL)
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Ku s t k ie k j e s
Er w o rd t wel eens gezegd d a t we teveel m et de rug naar de zee leven
en onvoldoende oog hebben vo o r w at de kust - vaak in kleine hoekjes - zo a l te bieden heeft.
Daarom dagen we ju llie uit om het ‘nieuwe beeld’ te herkennen en ons s c h rifte lijk (naar ‘ Kustkiekjes’ , VLIZ, W andelaarkaai 7,
8400 Oostende) o f per e-m ail (kustkiekjes@ vliz.be, met in subjectline ‘Grote Rede num m er 37’) te laten weten wat de foto voorstelt.
Alle inzendingen worden verw acht tegen u ite rlijk 15 april 2014. Uit de inzendingen w ordt één winnaar geloot, die hiervan vóór
het verschijnen van het volgende num m er op de hoogte gebracht w o rdt en een boekenprijs w int. In het volgende num m er kan
iedereen het ju iste antwoord lezen en word je getracteerd op een nieuw raadsel!!

Wat is op deze foto afgebeeld? Gelieve zowel de vis ais de vogel te benoemen.
Uit alle juiste inzendingen wordt een winnaar geloot, die een boekenprijs wint
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Wie denkt dat zee en kust slechts als
een kanttekening in de lessen aan
bod hoeven te komen, z it er goed
naast! We helpen geïnteresseerde
leerkrachten dan ook graag op weg met
allerlei opdrachten, proefjes en nuttige
informatie.

PLANEET ZEE,
KIJKEENS DOOREEN
ANDERE BRIL NAAR
DE ZEE!
De zee is overal. Denk m aar aan actuele
vraagstukken zoals h e t zoeken naar
duurzame energiebronnen en m edicijnen,
h e t voldoen aan de groeiende vraag naar
voedsel en gro ndstoffen, de gevolgen van
storm en en de klim a a tw ijzig in g beperken,
h e t bescherm en van de b io d ive rsite it en het
aanpakken van water- en lu chtvervuiling.
Het onderw ijs k rijg t een be la ngrijke ro l
toegedeeld om jo ng eren b ew ust te m aken
van deze m aatschappelijke uitdagingen.
Om teerlingen h ie rvo o r ge voe lig te
maken is e r kennis en in zicht over de
oceaan nodig. Het Vlaams In s titu u t voor
de Zee he eft daarom een nieuw d ig ita a l
leerplatform o n tw ikke ld : www.planeetzee.
be. Het h o ofdd oe l van Planeet Zee is om
jong eren en leerkrachten aan te sporen om
eens d o o r een andere b ril te k ijke n naar
de zee. Op deze educatieve website staan
boeiende lesm odules ron d actuele them a’ s,
een schoolw edstrijd, b ijscho ling voor
leerkrachten en inspirerende m ariene
loopbanen voo r ie de r die een duurzaam
g e b ru ik van de oceaan in h e t h a rt draagt.

P l a n e e t Z ee b r e n g t
ZEEWETENSCHAPPEN NAAR DE KLAS.
Een leerkracht die actuele zeethema’s
aan bod w illen laten komen, heeft w e inig
aan eindterm en, leerplanrïchtlijnen
en schoolhandboeken. Via educatieve
leerplatform en ais Expeditie Zeeleeuw
(2004-2007: www.expeditiezeeleeuw.be ),
Planeet Zee (2008-2013: ww w.planeetzee.
org) en nu de vernieuwde w ebsite www.
planeetzee.be biedt het VLIZ ultgedlept
lesm ateriaal aan dat Is gebaseerd op
het laatste onderzoek van Belgische en
buitenlandse zeeonderzoekers, actie f aan
gerenom meerde Instellingen. VLIZ volgt
daarmee ais structureel partner van de
Vlaamse overheid de krijtlijn e n van het
‘ Beleidsplan W etenschapscom m unlcatle’
dat veel aandacht besteedt aan de
popularisering van wetenschap, techniek en
technologische Innovatie.
De lesm odules binnen Planeet Zee
behandelen daarnaast enkele onderwerpen
uit het curriculum aardrijkskunde, fysica,
chemie en biologie uit de hogere graden
secundair onderwijs. Het Is Immers m oe ilijk
om wetenschappelijke geletterdheid b ij te
brengen zonder over de oceaan te spreken.
Op een Internationale schaal w erkt Planeet
Zee mee aan het breed uitdragen van
de do elstellingen van de globale ‘Ocean
Literacy’ beweging. Deze Ijvert voor een
meer oceaangeletterde sam enleving, een
sam enleving waar we ais burgers weten hoe
de oceaan ons beïnvloedt en welke Impact
w ij op de oceaan hebben.
Leerkrachten die hun Inhoudelijke
kennis w illen ultbrelden kunnen terecht

pla n eet

In het ‘Zeebad’ , een ja arlijkse bijscho ling
over them a’s uit Planeet Zee gegeven door
zeeonderzoekers. Naast de bijscho ling en
lesm odules zijn er ook korte praktische
opdrachten beschikbaar waarin jongeren
zelf aan de slag kunnen met de kennis uit de
lesmodules.
Planeet Zee Inform eert ook over
verschillende zeewetenschappelljke
beroepen. Het onderdeel ‘ Koele jo b s’ slu it
aan bij het ‘Strategische A ctieplan voor het
stim uleren van loopbanen In w iskunde,
exacte wetenschappen en techniek (2012
- 2020)’ , van de Vlaamse overheid. Deze
m oedigt een studie en loopbaankeuze
binnen de zogenaamde STEM-domelnen aan.

W e d s t r ij d : n a a r e e n m e e r
DUURZAME TOEKOMST VOOR DE
OCEAAN!
In Planeet Zee zetten leerlingen de bril
op van de zeeonderzoeker. Ze leren hoe zee
wetenschappen kijken naar hedendaagse
problemen en uitdagingen waar de oceaan
voor staat (bv. overbevlsslng, zeevervuiling,
verlies aan biodiversiteit,1 effect van CO2 In de
lucht op de oceaan, etc.). Om de kennis van
leerlingen om te zetten In gedrag Is een
zekere betrokkenheid en verantw oordelijk
heidsgevoel nodig, evenals een positieve
houding tegenover wetenschap. Daarom
worden In het kader van de w edstrijd jongeren
aan het werk gezet om duurzame oplossingen
te bedenken om beter met de oceaan om te
gaan. De w edstrijd bestaat uit het zelfstandig
uitvoeren van een w etenschappelijk onder
bouwde campagne die In het teken staat van
een betere toekom st voor onze zee.
De winnaars van deze w edstrijd winnen
een unieke vijfdaagse wetenschappelijke
expeditie aan boord van het onderzoeks
schip Simon Stevln ter waarde van tenm in
ste 25.000 EUR. Deze prijs w ordt aangeboden
door het VLIZ, met steun van Richting Morgen
en van VLOOT, de reder van de Simon Stevln.
Leerkrachten die dit schooljaar aan de
wedstrijd willen deelnemen, kunnen nog tot
24 februari 2014 hun kans grijpen. Neem
contact op met het Vlaams Instituut voor de
Zee via evv.copejans@vliz.be of surf naar
www.planeetzee.be voor meer Info.
Evy Copejans
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He t Z eegevoel
S tella Maris

De zee doet iets met een mens.
Geen sterveling b lijft onbewogen b ij
het geweld van een storm, de rust die
een verre einder uitstraalt, de oneindige
dieptes die voormensenogen onzichtbaar
blijven...
In deze rubriek gaan we op zoek naar de
relatie tussen mens en zee.

MUTSENCLUB
VAN ZEEMANSHUIS
STELLA MARIS
GEEFT ZEELIEDEN
EEN MOOIE KERST
Het leven van zeelieden spreekt to t de
verbeelding m aar w o rdt vaak nog teveel
gerom antiseerd. Hoe is h e t om zo lang van
huis te zijn? Wat doen zeelieden b ij hun
aankom st in de haven? En hoe beleven
ze m om enten zoals kerst en eindejaar,
ver van huis? In een ‘ zeem anshuis’ zoals
e r on d e r andere z ijn in Gent, A ntw erpen
en Zeebrugge, kunnen ze tijd e lijk w at
verpozen. In Gent zorgen de m ensen van
zeem anshuis S tella M aris samen m et een
plo e g enthousiaste v rijw illig e rs v o o r ’ h u n ’
zeemannen. M e t ais ja a rlijk s org elpun t:
een m uts van de M utsenclubbers ais
kerstgeschenk...

H e t ZEEMANSHUIS
Zeemannen hebben een hard bestaan.
Contracten kunnen oplopen to t negen
maand, een jaar en zelfs langer. Het gemis en
het gescheiden zijn van fam ilie en vrienden
wegen vaak zwaar. Ligt een schip lang
genoeg In de haven van Gent, dan kunnen
de mannen terecht In het zeemanshuis
Stella Maris. De naam ‘ster van de zee’
refereert naar M aria ais bescherm ster
van de zeemannen. Op het schip leven de
mannen m aandenlang samen met dezelfde
mensen en dit binnen een beperkte ruim te.
W ekenlang zien ze soms alleen maar water.
In het zeemanshuis kunnen ze een pintje
drinken, een spelletje b ilja rt o f tafeltennis
spelen, wat babbelen met elkaar en met
de mensen van het zeemanshuis. Heel
wat buitenstaanders hebben het beeld
van zeemannen ais zijnde ruwe bonken.
De re a lite it Is toch vaak anders. Het zijn
evengoed mannen met vro u w e n kinderen
die hard moeten werken om de kost te
verdienen. Een rode draad door hun bestaan
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Is het th u isfro n t. Ze maken dan ook dankbaar
gebruik van het Internet In Stella Maris.
In het w inkeltje, dat dagelijks bemand w ordt
door v rijw illig e rs, kunnen ze naast producten
ais zeep o f deodorant ook souvenirs kopen.
De knuffels die de vrijw illig e rs verzamelen
nemen ze maar wat graag mee voor de
kinderen.

Aa n b o o r d
Naast het w erk In het zeemanshuis,
zijn er ook bezoeken aan de zeelui op de
schepen. In Gent staan Ann Vandersypt en
Gaby Dedoncker hiervoor In. Dagelijks Is
er een lijst met de aanwezige schepen en
hun ligplaats In de haven. Op basis daarvan
stip p e lt de scheepsbezoeker een route uit.
Eens aan boord worden heel wat praktische
zaken geregeld: het gratis busvervoer naar
het zeemanshuis toelichten, sim kaarten
verkopen, kranten bezorgen,..
De scheepsbezoeker lu istert naar de
zeemannen en probeert oplossingen te
vinden voor hun kleine en grotere zorgen:
helpen om geld over te schrijven voor de

fam ilie o f een apotheker o f een dokter
zoeken. Soms Is er hulp nodlgvan andere
diensten. Af en toe w illen de zeelui ook
gewoon eens praten. Ais vrouw aan boord
kunnen gaan m aakt dan vaak w el het
verschil. In veel culturen Is het Immers de
vrouw die troost en lu istert. Ook ais een
zeeman In het ziekenhuis terechtkom t en
het schip Is vertrokken, bezoekt één van
de scheepsbezoekers die man dagelijks
en proberen ze de link te zijn tussen de
zeeman, dokter, verpleegkundigen en het
scheepsagentschap.

De m utsenclub
Een paar jaar geleden ontstond, eerder
per toeval, het Idee om voor de zeelieden
mutsen te gaan breien: vaak dragen ze zomer
en w inter slechts een T-shlrt en staan
sommigen echt te klappertanden van de kou.
Een ploeg enthousiastelingen ging aan de
slag en Intussen Is het een traditie geworden.
De Gentse ‘m utsenclub’ bestaat uit een 15-tal
dames tussen 26 en 80 jaar. Elk van de zee
lieden krijgt een zelfgebreide m uts, de muts
w ordt gevuld met snoep en vorm t zo een
mooi kerstgeschenk. Tussen kerst en nieuw
worden zo maar liefst 800 mutsen aan boord
gebracht. Ver van huls, van vrouw en kinderen
doet het ongetw ijfeld goed om een cadeau
tje te krijgen. De mutsen zijn Intussen ook
bulten de zeemanswereld gekend en worden
verkocht aan v ijf euro. En de zeelieden, die
denken jaren later via het Ingenaaide label In
hun m uts misschien nog eens terug aan hun
korte v e rb lijf In de haven van Gent en aan het
kerstcadeautje en het luisterend oor van de
mensen van Stella Maris.
Sophie M uyllaert

Enthousiastelingen van d e Gentse 'M utsenclub' van Stella M a ris breien elk ja a r 8 0 0 mutsen
vo o r zeevarenden (Stella M aris)
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ZEE WOORDEN
Een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere ‘zee-begrippen’

Heb je je w e l eens afgevraagd w a aro m de za n d b a n k ‘T rape ge er’ zo heet, o f hoe de ‘ k a b e lja u w ’ aan zijn naam ge kom e n is?
O f ben je ve e le e r be n ie u w d naar de persoon a ch te r de ‘T h o rn to n b a n k ’ o f naar de o n tsta a n sg e sch ie d e n is van de m a ritie m e term
‘ k ra a ie n n e st’? Geen no od , w ij zochten de b e te ke n is van de m ee st in trig e re n d e zee w o orde n v o o r je op en p re sen te ren h ie ru it
pe r e d itie van De G rote Rede tw e e te rm e n : te lk e n s één naam van een za n d b a n k o f g e u l op zee, en één n ie t-to p o n ie m .
M e t de h u lp van een exp e rte n -te a m w a a g t De G rote Rede zich op h e t g lad de ijs van de h is to ris c h e en e tym o lo g isch e w o o rd 
v e rk la rin g en la a t je m ee ge nie te n van de ‘ best p ro fe s s io n a l ju d g m e n t’ van deze zee w o orde na ars.

Magda Devos, Roland Desnerck, Nancy Fockedey, Jan Haspeslagh, Willem Lanszweert, Jan Parmentier, Johan Termote, Tomas Termote,
Dries Tys, Carlos Van Cauwenberghe, Arnout Zwaenepoel, Jan Seys

MIDDELKERKEBANK
Vier zandbanken vóór de Belgische kust
dragen een naam die expliciet verw ijst naar
een kuststad o f-g e m e e n te . Dit geldt voor
de M iddelkerkebank, de Oostendebank,
de Nieuw poortbank en de W enduinebank.
Elk van deze vier toponiem en du ikt voor
het eerst op in 1801, meer bepaald op de
zeekaart Reconnaissance hydrographique
de ta Côte Nord de France samengesteld
door de Franse hydrograaf en m arineofficier
Charles-François Beautemps-Beaupré
(1776-1854). Deze grondlegger van de
moderne hydrografische kaart heeft zonder
tw ijfe l de geografische positie van die
vier zandbanken w illen weergeven door
ze de naam van de d ichtstbij gelegen
bew oningskern te verlenen.

EÉN VAN DE DERTIG VERRADERLIJKE
ONDIEPTEN VÓÓR ONZE KUST
De M iddelkerkebank heeft een zuidwestnoordoost-oriëntatie en maakt een hoek
ten opzichte van de ku stlijn , die eerder
w estzuidw est-oostnoordoost verloopt.
De bank strekt zich uit van W estende
(op circa 10 km van de kust) to t Oostende
(ca 15 km zeewaarts), heeft een lengte
van 12 km, is gem iddeld 1,5 km breed
en reikt 8 to t 15 m boven het niveau van
de aanpalende geulen. Deze geulen, de
Negenvaam (in het noordwesten) en het
Uitdiep (in het zuidoosten), zijn 1-3 km
breed en 12-20 m diep en bieden ais zodanig
een doorvaartm ogelijkheid voor kleinere
schepen tussen de ondiepe zandbanken.
De M iddelkerkebank bevindt zich immers
slechts 4-11 m onder laagwaterniveau en
vorm t, net ais de pakweg d e rtig andere

-%m i»
V

ypHi#
«III

iii

-

«mu
HÉ hl

n

-SOI

zandbanken vóór onze kust, een potentieel
gevaar voor de scheepvaart.
De M iddelkerkebank is geen vlakke
verhevenheid. Dwars over de z a n d b a n k -v a n
op de noordw estflank, over de kam, to t op de
z u id o o s tfla n k -v in d je bijna honderd grotere
duinen o f zandgolven (o,5-4,5 m hoog), op
75 à 100 m eter van elkaar verw ijderd. Net ais
de zandbank in zijn geheel, zijn ook de erop
voorkom ende duinen stabiel. Bovenop die
duinen, zijw aarts to t in de geulen, bevinden
zich dan nog eens honderden kleinere
verhogingen o f (m ega)ribbels.
Die worden gevormd en in stand gehouden
door de sterke getijstrom ingen (tot 1 m per
seconde) die ons kustgebied beheersen.
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Deze dwarsdoorsnede door de zeebodem toont hoe de Kwintebank en M iddelkerke Bank bedekt zijn met zandduinen en illustreert de
inwendige opbouw van de zandbanken. De zandbanken bestaan bovenaan uit getijdenbanken, maar de basis wordt gevormd door estuariene
sedimenten afgezet in een vroegere riviervallei, in schorren, slikken en getijdengeulen, en door resten van kustnabije banken (aangepast naar
Mathys 2 0 0 9 )
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TONIJN
Op de vraag o f je vandaag nog met een
gerust geweten to n ijn m ag eten, gingen we
in een eerder num m er van De Grote Rede
uitvoerig in (Fockedey 2012). Maar heb je ook
al s til gestaan bij de vraag hoe de vis aan zijn
naam is gekomen?

E en v i s o m u t e g e n t e z e g g e n
Tonijnen spreken to t de verbeelding.
Ais rasechte lange-afstand-trekkers zijn
ze gebouwd om door de wereldzeeën te
klieven op weg naar hun paaigronden
o f op zoek naar andere vis, inktvis o f
schaaldieren. Hun torpedovorm ig lichaam,
gespierde staartvin en het vermogen om hun
lichaam stem peratuur aan te passen aan de
om geving maken hen to t geduchte jagers,
die to t diep in koudere waterlagen o f op
hoge breedtegraad kunnen functioneren.
Ze worden ook b e h o o rlijk groot. Uit
betere tijd en zijn m eldingen bekend van
blauw vintonijnen van 4,5 m eter lang en 500700 kg zwaar. En ook in onze eigen Noordzee

zijn vangsten geregistreerd van exemplaren
van wel 387 kg zwaar. Ook al hebben ze
het b e h o o rlijk m o e ilijk - de acht grotere
tonijn soorten staan vandaag onder druk of
zijn zoals in het geval van de blauw vintonijn
zeer zwaar bedreigd - toch hebben ze niets
van hun aantrekkingskracht verloren, wel
integendeel. Door de eeuwen heen speelde
de M iddellandse Zee a ltijd een belangrijke
rol in het verhaal van de to n ijn . Deze diepe
binnenzee vorm t imm ers het paaigebied
voor de oostelijke populatie van de meest
to t de verbeelding sprekende soort, de
blauw vintonijn.

M in s t e n s d r ie m il l e n n ia a a n
DE BASIS VAN HEEL WAT WELVAART
Blauw vintonijn w ordt hoofdzakelijk in
m oten verhandeld op de detailm arkt, is
heel erg geliefd op de Japanse sushi- en
sashim i-m arkt en haalt to t 100.000 US$
(!) per vis op de veiling. Vandaag gebeurt
80% van de vangst van blauw vintonijn in

de M iddellandse Zee. Reeds in de tijd van
de Feniciërs werden de tonijnen, die deze
binnenzee opzochten om zich voort te
planten, met bootjes en netten gevangen.
Ook vandaag vist men hier nog sporadisch
volgens de tradition ele “ alm adabra”
techniek, waarbij onder het w ateroppervlak
een aantal verticaal geplaatste en in de
bodem vastgezette netten een do olhof
vorm en, waarin de ton ijn ve rstrikt geraakt.
Een om hoog lopend net aan het uiteinde
van het labyrint zorgt ervoor dat de vis in het
bereik kom t van de vissers, die met bootjes
liggen te wachten om de vangst uit het water
te halen. Vandaag echter vist men vaker met
grote dichttrekkende netten (“ ringzegen” ),
waarmee gem akkelijker jonge exemplaren
gevangen worden, die vervolgens worden
vetgem est in kooien.
De blauw vintonijn vorm de al in de
Oudheid een basis van economische
en m ilita ire macht. Bij de Grieken en de
Feniciërs, maar ook in Carthago en bij de
Romeinen vorm de de “ alm adabra” -tonijn een
o n u itp u tte lijke bron van eiw itten en stond

B

De tonijn sprak ook in onze contreien tot de verbeelding. In het "Visboek" van Adriaen Coenen uit 1 5 1 4 -1 5 8 7 , staat deze illustratie van een
tonijn die in de stad Ceuta zou zijn gevangen in 1 5 6 5 , en "ais het w are beschilderd was met galeien, masten, riemen, roeivolk, .... ".
"Dit alles was zeer natuurlijk en levensecht gedaan en het leek alsof het in het vel en vlees van deze tonijn was getekend op een wonderbaarlijke
manier". De auteur voegt er nog aan toe: "De tonijnen zijn zeer lekkere vissen, delicaat van smaak, hier bij ons worden ze zelden gevangen aan
de Hollandse kust" (gedigitaliseerd en ontsloten door: Koninklijke Bibliotheek Nederland)
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hij in voor exclusieve culinaire hoogstandjes
(Adolf 2009). Feniciërs, Grieken en Romeinen
waren dol op tonijn. Voor hen was het geen
gewone vis. Het was de enige vis die dankzij zijn grootte en rood vlees - geofferd
werd aan Poseidon, de zeegod. M et die
offers kon rampspoed worden voorkom en,
zo geloofde men. De Feniciërs zetten de
toon. Zij waren een volk van handelaars en
zeevaarders dat in het eerste m illennium
voor onze tijd re ke n in g aan de oostkust
van de M iddellandse zee woonde, in het
kustgebied dat nu Syrië en Libanon b e strijkt.
Ze trokken met hun ranke roeiboten vanaf
de tiende eeuw voor Christus westw aarts
in de M iddellandse Zee, de ton ijn achterna.
Over de ganse ‘Mare Internum ’ bouwden ze
nederzettingen uit, steevast in de bu urt van
de trekroutes en paaigebieden van tonijn.
Eén van die nederzettingen, Gades o f het
latere Cadiz, zou de hoofdstad van de ton ijn
worden.

H e t ‘ z e e m o n s t e r ’ v a n de
M id d e l l a n d s e Z ee
Het woord to n ijn is ontleend aan
Oudfrans tonine, verkleinw oord van het nog
gebru ikelijke thon. O pm erkelijk genoeg is
die verkleinvorm bijna drie eeuwen vroeger
(nam elijk kort voor 1100) geattesteerd dan
het grondwoord thon, waarvan de oudste
vindplaats dateert van 1393.
Thon is - al dan niet via Provençaals
ton - ontleend aan het
Latijnse thunnus, dat
zelf teruggaat op Grieks
thúnnos. Alle Europese
en vele niet-Europese
talen zijn voor hun
‘to n ijn ’-benam ing
s cha tplichtig aan dat
Grieks-Latijns woord.
Zo bijvoorbeeld Engels
tuna, Deens tun, Spaans en
Baskisch atún, Roemeens en
Albanees ton, Welsh tiwna, Iers
tuin nin, Pools tuhczyk, Turks tuna
en Fins tonnikala. De verdere
etym ologie is onzeker. Het woord
vin dt s te llig zijn oorsprong in het
M iddellandse Zeegebied, waar al
heel vroeg op ton ijn werd gevist.
Gezien het grote belang dat ze
hechtten aan de reuzenvis, is het
zeer w a arsch ijn lijk dat de Feniciërs
aan de basis liggen van het Griekse
woord thunnos. Het Fenicisch is een
Semitische taal, nauw verw ant met
het Flebreeuws. Het Flebreeuwse
woord tannïn voor ‘zeem onster’ zou
dan aan de Fenicische benam ing voor
de ton ijn ontleend zijn.
K la arb lijkelijk was to n ijn nog geen
courant woord in het M iddelnederlands
We hebben het de hele m iddeleeuwen
door w elgeteld één keer verm eld
in een farm aceutisch handboek, getiteld

Boec van m edicinen in dietsche, dat in
de tweede helft van de 14de eeuw in
Zuid-Holland werd sam engesteld. Een
exactere datering van het handschrift is niet
m ogelijk. Tonijn w ordt er genoemd onder
de “ vissche die harde viscose substancy
hebben, ais: tong re, ael, balleyn, d e lp h in ” .
De consum ptie van die vissoorten w ordt
afgeraden “ w ant s i maken g r o f b lo e d ”
(Daems 1967: 211). Dat het bij die ene
attestatie b lijft, geeft w e llicht aan dat de
ton ijn toen in onze streken geen alom
bekende vissoort was. Het du urt nog ruim
twee eeuwen alvorens het woord opnieuw
in bronnen verschijnt, te beginnen met het
Vroegnieuwnederlands woordenboek van
Kiliaan (1599).

■ C a d iz, onder de naam G ades gesticht
door de Feniciërs, heeft heel veel te danken
aan de tonijn(vangst). Dit oude muntstuk
uit C a d iz toont de Fenicische god M elqart
(voorzijde: links) en een tonijn (achterzijde:
rechts)(wikipedia)

Zeg Pol, Is dat
niet die Griekse
God van de
Maar nee gij, dat Is
tonijn;
géén echten-... dat is
"Thunnus"?
een nep-tunus
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medisch-farmaceutische literatuur. Leiden, Brill
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P a a r d en v i s s e r s O o s t d u in k e r k e d o o r

IN DE BRANDING

UNESCO ERKEND
Op 4 decem ber besliste h e t ‘ Intergovernm ental
Com m ittee f o r the S afeguarding o f the Intan gib le
Cultural H eritage’ van UNESCO in Baku (Azerbeidzjan)
d a t ‘de g a rna alvisserij te pa ard in O ostduinkerke’
w o rd t toegevoegd aan de Representatieve L ijst van
h e t Im m aterieel Cultureel Erfgoed van de M ensheid.
Im m aterieel cultureel erfgoed is niet-tastbaar. Het zijn
die gew oontes, gebruiken, p ra ktijke n en de kennis die
een gem eenschap overgeërfd he eft en d ie ze voldoende
b e la n g rijk acht om op een dynam ische m an ie r d o o r te
geven aan toekom stige generaties.
Aan de weg naar erkenning werd lang getim m erd.
De bekroning h ie rvo o r is een bijzondere
verm elding d o o r h e t UNESCO-comité d a t d it ais
een voorbeelddossier bestem pelt. Een p lu im op
de hoed v oo r de betrokken p a rtije n : h e t Vlaams
A gentschap Kunsten en Erfgoed, FARO (het Vlaams
s te u n p u n t voo r cultu ree l Erfgoed), CAG (he t Centrum
voo r Agrarische Geschiedenis), Tapis Plein (een
la n d e lijk expertisecentrum voo r cultu ree l Erfgoed), de
garnaalvissers, h e t NAVIGO-museum en de gem eente
Koksijde.
Jadrana Demoen

H e r v o r m in g v a n h e t G e m e e n s c h a p p e l ij k
V is s e r ij b e l e id
De focus van h e t h u id ig e Europees Gem eenschappelijk Visserijbeleid
(GVB) lig t op h e t terugbrengen van de visbestanden to t
duurzame niveaus. Ze m ik t op de om vorm ing to t een visserij- en
aguacultuursector die duurzaam is in a l zijn dim ensies (ecologisch,
economisch en sociaal). U it een in 2009-2010 uitgevoerde evaluatie
van h e t in 2002 hervorm de GVB, bleek imm ers d u id e lijk d a t de
d o elste lling en voo r meerdere aspecten van h e t program m a n ie t
ge ha ald werden en d a t een nieuwe hervorm ing van h e t bele id
zich opdrong. Er was te veel te ru g g o o i van vis, een onevenw icht
tussen de viscapaciteit en de vism ogelijkheden, hogere guota dan
w etenschappelijk werden geadviseerd en een gebrek aan inform atie
voo r bepaalde stocks. Tevens zagen vissers, wetenschappers en
beleidsm akers zich de voorbije jaren a l te vaak ge confronteerd m et
onvoldoende in te gra tie van afzonderlijke adviezen, h e t ontbreken
van ecosysteem -overwegingen hierin, een m atig e o p volgin g van de
regels en een lage re n ta b ilite it en veerkracht van de secto r zelf.
Om hieraan tegem oet te kom en form uleerde Europa m eer
ge detailleerde d o elste lling en v o o re e n hervorm d GVB. M edio
decem ber 2013 keurde h e t Europees Parlem ent d it hervorm de
GVB goed. Tevens werd e r gezorgd v o o r m eer samenhang tussen
de verschillende beleidsdoelen. Zo s te lt h e t hervorm de GVB
d a t alle visbestanden tegen 2020 volgens h e t princip e van de
‘m axim ale duurzame o p b re n g st’ b e vist m oeten worden. M a a r ook
aguacultuuractiviteiten dienen volgens duurzame norm en o n tw ikke ld
te worden. Daarbovenop vorm en de aanlandingsverplichting,
de nieuwe m arkt- en controleverordeningen, de regels voor
h e t betrekken van alle stakeholders, de regionalisering van
h e t visserijbeleid en de o n tw ikke lin g van een nieuw fina ncieel
instrum ent, wezenlijke onderdelen van h e t hervorm de GVB. D it g e ld t
ook voo r de verankering van de dataverzam eling in h e t ganse proces,
d a t vastle gt welke info rm atie elke lid s ta a t m oe t verzamelen.
Enkel zo kunnen de gevolgen van e x p lo ita tie op volledige
ecosystemen en over meerdere ja ren de nodige aandacht krijgen.
Kelle M oreau

De garnaalvisserij te paard werd eind 2 0 1 3 toegevoegd aan de UNESCO-lijst voor Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid (MD)
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Co m p e n d i u m v o o r K u s t en Z ee

Op 14 novem ber werd in h e t Vlaams Parlem ent h e t Compendium
voo r Kust en Zee gelanceerd in aanw ezigheid van o n d e r m eer Vlaams
m in is te r voo r Innovatie, In g rid Lieten, en de g o uve rneu r van WestVlaanderen, Cari Decaluwé. Het Compendium voo r Kust en Zee is een
docum ent d a t beschikbare kennis en info rm atie m e t be tre kkin g to t
onze k u s t en zee in ka a rt brengt. De p u b lica tie b estaat u it drie g ro te
hoofdstukken:
• Er w o rd t een overzicht gegeven van h e t zeew etenschappelijk
landschap. H ierbij worden de verschillende m ariene
onderzoeksgroepen en onderzoekers, alsook hun
onderzoeksthem a’ s, geïnventariseerd. U it deze analyse b lijk t
d a t m aar lie fs t 1.075 personen a c tie f z ijn in h e t Belgisch m arien
onderzoek, verbonden aan 82 in stitu ten. Bovendien tonen de
resultaten aan d a t de w etenschappelijke o u tp u t van deze groepen
zich kan m eten m et de Europese top (H oofdstuk 1).
• In ho o fd stu k 2 w o rdt een overzicht gegeven van de beschikbare
kennis en info rm atie over de verschillende gebruikersfuncties aan de
k u st o f op zee (bv. w indenergie op zee o f toerism e aan de kust).
Op die m anier kunnen experten snel en g e rich t inform atie
terugvinden en verh oo gt o o k de zich tb aa rheid en to e gan kelijkh eid
van h e t gevoerde zeew etenschappelijk onderzoek.
• H o o fd s tu k s rich t zich dan weer op de m eest p e rtin e n te m ariene
wetgeving en beleidsinstrum enten en op h e t raakvlak tussen het
m arien onderzoek en h e t beleid.
Het Compendium voo r Kust en Zee is een in itia tie f van h e t Vlaams
In s titu u t v o o rd e Zee (VLIZ) in sam enw erking m e t een netw erk aan
experten u it de wetenschap, h e t beleid, de m iddenveldorganisaties,

etc. De p u b lica tie rich t zich in de eerste p la a ts op de professionele
gebruiker. Het docum ent w o rdt uitgegeven in h e t N ederlands en
Engels, en verschijnt m et een vaste freguentie. Het Compendium
voo r Kust en Zee kan ook onlin e geconsulteerd worden: www.
com pendium kustenzee.be.
Ann-Katrien Lescrauwaet

D e N ie u w e W il d e r n i s ... g r o t e n a t u u r in e e n k l e in
LAND, DAAR WAAR OOIT ZEE WAS
Het is n o o it anders geweest. Waar vandaag Noordzee is,
liepen m eer dan 10.000 ja a r terug nog m am m oeten en andere
vreem dsoortige wezens in een toendra-achtig landschap.
Elders op heel w at plaatsen aan land, tonen zeefossielen d a t ook
d a ar o o it zeew ater z ijn werk he eft gedaan en h e t leven he eft vorm
gegeven. A f en toe ze t de mens ook doelbew ust zee om in land.
Zo bijvo o rb e e ld b ij de g e d e e lte lijke in po lde ring van de voorm alige
Zuiderzee in Noord-Nederland. In een deelgebied hiervan, de 6000
ha g ro te Oostvaardersplassen, s tre k t zich vandaag een spectaculair
n atuurgebied u it w a a rd e mens de aanwezige fauna m in o f m eer v rij
spe i geeft.
En hierover is nu een spectaculaire natuurfilm gem aakt d o o r
EMS Films. Je zie t on de r andere een majestueuze zeearend in een
uitgestrekt moeras over de boom toppen scheren. Denderend trekt
een kudde van duizenden wilde paarden voorbij. Twee volwassen
edelherten leveren s trijd om in de g u n st van een hinde te komen.
Vossen en ijsvogels tonen zich van hun meest vertederende kant.
Kortom, d it is pure, woeste natuur, zoals je ze n o o it eerder zag. En
deze ode aan “ kustn atuur” is gewoon g e film d in de lage landen.
Natuurpunt lanceert De Nieuwe Wildernis. Wie nog een voorstelling
w il meemaken, v in d t het program m a via: www.denieuwewildernis.be
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Jan Seys

Prachtig toch zo’n energie-atol !

is gelijk een subtropisch
vakantie paradijs met
glijbanen en al !
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Het VLIZ stuurt, ondersteunt
en informeert

‘De Grote Rede’ is een informatieblad over de
Vlaamse kust en aangrenzende zee uitgegeven
door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ).
Deze uitgave w il informatie aanbieden en opinies
aan bod laten komen i.v.m. actuele thema’s
aansluitend bij het concept ‘geïntegreerd kust
zonebeheer’.
‘De Grote Rede’ wordt opgesteld door een
zelfschrijvende redactie van dynamische krachten,
met ervaring in d e onderzoekswereld of met het
kustzonebeleid, en gerecruteerd uit verschillende
disciplines en onderzoeksvelden. De leden zetelen
in de redactie ten persoonlijke tite l en niet ais
vertegenwoordigers van de instantie waarbij ze zijn
tewerkgesteld. Noch de redactie, noch het VLIZ zijn
verantwoordelijk voor standpunten vertolkt door
derden. ‘ De Grote Rede’ verschijnt driemaal per
jaar en kan gratis worden bekomen door aanvraag
op onderstaand adres.
Reacties op de Ínhoud zijn steeds welkom bij de
redactie. Overname van artikelen is toegelaten
mits bronvermelding.

Het Vlaam s In s titu u t v o o r de Zee w erd in
1999 o p g e ric h t d o o r de Vlaam se
reg erin g, de p ro vin cie W est-V laanderen
en h e t Fonds v o o r W e te n sch a p p e lijk
O nderzoek V laanderen. Het o n tva n g t
binnen het kad er van een b e he ersove r
ee n ko m st een ja a rlijk s e to e la g e van de
Vlaam se O verheid en van de provincie.
Het VLIZ h e e ft ais cen tra le ta a k het
w e te n s c h a p p e lijk o n d e rzo e k in de k u s t
zone te o n de rste un en en zich tb a a r te
m aken. H iertoe b o u w t het een co ö rd in a tie fo ru m , een ocean og ra fisch p la tfo rm en het
Vlaam s M arien Data- en In fo rm a tie ce n tru m
u it. D aarnaast fu n g e e rt het in s titu u t ais
in te rn a tio n a a l a a n sp re e kp u n t en v e rs tre k t
het adviezen op v ra a g van de ove rhe id o f
op eigen in itia tie f. Het VLIZ s ta a t o o k in
vo o r w e te n sch a p sp o p u la rise rin g ,
s e n s ib ilis e rin g en de verdere u itb o u w van
een m ariene m ed ia th eek.
Het VLIZ h e e ft een in te rfa ce fu n ctie tussen
w e te n sch a p p e lijke m id de ns, o ve rh e id s
in sta n tie s en het g ro te p u b lie k.
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Jan Mees, Tine Missiaen, Kelle Moreau,
Sophie M uyllaert, Theo Notteboom, Hans Pirlet,
Sam Provoost, Karen Rappé, Mare Ryckaert,
Flendr ík Schoukens, Jan Seys, Vicky Stratigaki,
Benoit Strubbe, Eis Vanderperren, Björn Van de
Walle, Sarah Vanden Eede, Dieter Vanneste,
David Van Rooij

V a n u it die ta a k s te llin g en gedrevenheid
w il het VLIZ een ka ta ly s a to r zijn v o o r het
geïntegre erd kustzo neb eh eer.
Het aanbieden van in fo rm a tie over de
kust, h e t bevorderen van contacten tussen
g e b ru ike rs, w e te nsch ap pers en b e le id s 
m akers en het helpen stu re n en o n d e r
steunen van de o n de rzoeksw ere ld zijn
im m ers n o o d za ke lijke in g re d ië n te n voo r
geïntegre erd kustzo neb eh eer.

Zeewoordenteam

Roland Desnerck, Magda Devos, Nancy Fockedey,
Jan Flaspeslagh, Willem Lanszweert, Jan Seys,
johan Termote, Tornas Termote, Carlos Van
Cauwenberghe, Jan Parmentier, Dries Tys,
Arnout Zwaenepoel
Culinair team ‘vruchten van de zee’

Nancy Fockedey, Luc Fluysmans,
Ann-Katrien Lescrauwaet, Eis Vanderperren,
BruchoVan den Kerkhove, W illy Versluys
M et m edewerking van

W ie in te resse h e e ft in alles w a t m et
on d e rzo e k in de kustzo ne te m aken heeft,
kan in d iv id u e e l o f ais gro ep aa n slu ite n ais
sym p a th ise re n d lid.
U itg e b re id e in fo rm a tie over het Vlaam s
In s titu u t v o o r de Zee is b e schikbaa r op
de w e b site (h ttp ://w w w .v liz .b e ) o f op het
se cre ta ria a t (e-m ail: info@ vliz.be).

De naam ‘De Grote Rede’ vraagt enige
verduidelijking. We hopen m et de
nodige ‘rede’ (Van Dale: ‘ samen
hangende uiting van gedachten over
een bepaald onderwerp, gericht tot
publiek’) een toegang te creëren naar
een zo gro ot mogelijke stroom aan
informatie.
En zoals de Grote Rede op de zee
kaarten - een geul ten noorden van
Oostende - een belangrijke aanloop is
van en naar onze kust, w il d it infoblad
bruggen slaan tussen de Vlaamse
(kust) en federale (zee) bevoegdheden,
tussen diverse sectoren, tussen gebrui
kers sensu stricto en genieters, tussen
onderzoekers, beleidslui en het grote
publiek. Tenslotte kan d it blad ook wel
fungeren ais een rustige ankerplaats o f
rede In onze vaak woelige zeewateren.
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