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Voor u ligt het vierde nummer, 2020 van ons tijdschrift O'Zee

Dit is een tijdschrift voor alle mensen die geïnteresseerd zijn in het 
maritieme leven en de fauna en flora in binnen- en buitenland.

De abonnementsprijs op het tijdschrift (4 x per jaar) kost: 20,00 euro  
                 

Verlenging of nieuw abonnement 2021:

Hopelijk blijven jullie allen trouwe lezers van 
ons mooi maritiem tijdschrift!

Automatisch bent u ook lid van vzw Zeilschip Mercator, 
inclusief gratis toegang op de Mercator. 

Voor deze gratis toegang aan boord zal er in de kassa Mercator
een ledenlijst liggen van de geabonneerden O' Zee. 

* Een "lidkaart" wordt niet meer gegeven

Artikels en foto's met een maritiem karakter zijn steeds welkom. 
(zie contact laatste Blz)

Nieuwe openingsuren zeilschip Mercator

 - van dinsdag t.e.m. zondag: 11.00 tot 16.30 uur 
 - laatste bezoeker aan boord: 16.00 uur
 - maandag sluitingsdag
 - tijdens de schoolvakanties: ALLE dagen open

Gelieve uw abonnement te betalen voor 1 januari 2021
      op rekening:

BE49 7330 4727 2271
vzw Zeilschip Mercator
Vindictivelaan nr 1 
8400 Oostende
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Tentoonstelling
Roger Ghys zal in 
2021 doorgaan



4

24ste Kruistocht O/S MERCATOR (*1)
Van 07/02/1952 tot 21/05/1952: 

Antwerpen- Tenerife- Dakar- Malaga- Bastia- Napels- Torbay- Antwerpen
* 9422NM afgelegd (onder zeil en motor)

     A. PLICHTEN VAN DE CADET VAN WACHT EN DE UITKIJK OP ZEE
CADET VAN WACHT:
•	Ze moeten bijzonder aandacht schenken aan hun kleedsel.
•	De cadet op de Brug en de leerling aan de loefzijde moeten ter beschikking 

staan van de Officier van wacht; wanneer één van hen genoodzaakt is weg te 
gaan moet hij er de officier van wacht verwittigen.

•	Bij regen de spuigaten nazien.
•	Er voor zorgen dat de windkokers altijd in de wind en de goede richting staan; 

bij regen ze met de achterkant naar de wind zetten.
•	Bij regen de schijnlichten sluiten en bedekken.
•	Vlaggelijn opvieren in geval van regen; Elk uur inschrijven: de barometer, de 

thermometer, de richting van de wind, de kompaskoers, mistwijziging, drift, 
ware koers, de log op 10de na, hemel en staat van de zee.

•	Als hij naar achter gaat om de log af te lezen, het heklicht nazien.
•	Langs de lijzijde naar het achterdeel van het schip gaan.
•	Streng verbod aan de scheepsklok te raken.
•	Nooit middag slaan zonder er bevel voor gekregen te hebben; Regelmatig de 

uren slaan.
•	De Brug en het kaartenhuis heel netjes houden.
•	Geen praatjes voeren met anderen.
•	Alle lichten aan dek uitdoven; black out screens in kaarten- en radiokamer 

neerlaten.
•	Alle officieren verwittigen op min. 15, min.10, min.5 vóór het aflossen van de 

wacht.
•	Voor iederen aflos, de cadetten en leerlingen driemaal verwittigen.
•	De cadetten en leerlingen 5 minuten vóór het begin van het werk.
•	Goed aandacht geven op alle andere voorschriften die in het Scheepsjournaal 

kunnen aangeduid zijn.
•	De cadet of leerling van eender welke promotie, die één dezer voorschriften 

zal verwaarlozen zal gestraft worden in verhouding het belang ervan.
•	Eén fluitstootje: de cadet die van wacht is begeeft zich bij de Officier.
•	Twee fluitstoten: verwittigt de cadet van wacht de bootsman.
•	Vlag hijsen bij zonsopgang en neerhalen bij zonsondergang.
•	De cadet van wacht houdt uitkijk indien schepen groeten; nooit eerst groeten, 

uitgenomen voor oorlogsschepen; altijd de Officier van wacht verwittigen.
•	De Brug regelmatig drooghouden met een aftrekker.
•	In geval van sein ”K”, ---  .  --- , met de fluit. Telefoon van kaartenkamer of 

gang, begeeft zich de cadet aanstonds naar het Salon van de Commandant.
•	Tanks oppompen om 6 uur; Volgorde: zoetwater voor - zoetwater achter, 
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sanitair voor - sanitair achter. Altijd met twee man de tanks oppompen; één 
stand by op de Brug om naar het Machien te fluiten (Sb.fluit), één bij de tank.      
Kraantje openzetten en roepen zo gauw het water door het kraantje loopt.

•	Geen leven maken als men op het achterdek komt of als men de Officier ver-
wittigt.

•	De man aan het roer zegt met luide stem de kompaskoers aan degene die het 
roer overneemt. Deze laatste herhaalt de kompaskoers; Tevens vermeldt de 
afgaande roerganger waar het midscheeps zich bevindt en welke neiging het 
schip heeft (loefgierig of lijgierig). Daarna begeeft zich de afgeloste roerganger 
bij de Officier van wacht en vermeldt: Roer overgeven, Koers…. (Remis la barre, 
route au compas….

•	UITKIJK:
•	De cadet aan de uitkijk houdt scherp toezicht; hij vermeldt: schepen, boeien, 

lichten, vlottende  voorwerpen, drijvende netten, de vuurtorens.
•	Indien het voorwerp recht vooruit is geeft hij drie slagen op de klok, aan Bak-

boord twee en aan Stuurboord één.
•	Tevens vermeldt hij op hoeveel streken (*2) het voorwerp zich bevindt;                   

Bv. Licht op 2 streken bakboord.
•	Wanneer hij op de Bak gaat, altijd langs de loefzijde.
•	Nadat de cadet van wacht het uur geslagen heeft, herhaalt hij dit; hij ziet 

tevens of de zij- en toplichten goed branden en zegt aan de Brug:  “Alle lichten 
branden goed” -  “All lights are burning well, sir”.

•	Hij verlaat onder geen voorwendsel zijn post zonder afgelost te worden.
De Iste Officier
    R.GHYS

B. REINIGING OP ZEE
De reiniging op zee is als volgt ingedeeld:

A. Gedurende de week: De Ploeg 4-8
Elke morgen van 6 tot 8u doet deze ploeg volgende reiniging: Alle dekken schu-
ren met zand, de nagelbanken met zeildoek en zand alle twee dagen afschuren, 
teakhout met zoet water afwassen, koper poetsen, ruiten wassen en sanitair 
werk onder de Bak.
De ploeg 12-4:
Elke voormiddag van 9 tot 11u doet deze ploeg volgende reiniging: Alle lokalen 
onder dek reinigen, t.t.z. plekken van verf afwassen, stof overal afnemen, tafels 
afschuren met zeildoek en zand; dek schuren met zand, koper poetsen.

*Lt GAYE zal elke morgen inspectie houden van het werk om 7u50, voor de 
ploeg 4-8; om 10u55 voor de ploeg 12-4. Eenieder blijft bij zijn werk tot na de 
inspectie.

B. De algemene reiniging van de zaterdag:
De Ploeg 8-12: Deze ploeg doet de volledige reiniging aan dek vanaf 10u tot 
12u. Alle verf aan dek wordt gewassen; alle dekken worden gesteend, de 
nagelbanken geschuurd met zand en zeildoek, alle teakhout afgewassen met 
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zoet water, koper gepoetst, de ruiten afgewassen en sanitair werk.
De ploeg van 8-12 komt verder op van 13-15u. en wordt in de helft verdeeld 
aan dek en in de lokalen.
De Ploeg 12-4: Deze ploeg komt op om 12u. en voltooit het werk aan dek van 
de ploeg 8-12.
De ploeg 4-8: deze ploeg komt op om 13u. en te samen met de helft van de 
ploeg 8-12 doet volgende reiniging in de lokalen: Alle verf wassen, alle dekken 
stenen, alle tafels afschuren met zand en zeildoek en alle lokalen volledig in 
orde.

*Lt FRANCOIS zal toezicht houden op de reiniging in de lokalen van 13 tot 15uur.
*Lt GAYE zal toezicht houden aan dek van 10 tot 12 en van 13 tot 15uur.

Om 15 uur zal er inspectie gehouden worden door de Kapitein; eenieder blijft 
op zijn post.

*Gedurende de reiniging houdt de Officier van wacht eveneens een oog op de 
werken, maakt eventueel een opmerking en verwittigt Lt Gaye.

De Iste Officier    De Commandant
     R. GHYS                                                         R. VAN DE SANDE                                

(*1): O/S Mercator: OpleidingsSchip Mercator
(*2): licht op 2 streken bakboord
De term 'streek' komt van een onderverdeling van 
het kompas, zo heb je de hoofdstreken (1/4 kompas 
= 90°) , hoofdtussenstreken (1/8 kompas = 45° ) 
tussenstreken (1/16 kompas = 22½° ) en laatste en 
de kleinste onderverdeling (1/32 = 11¼ °) 
of = één streek.
De streken werden gebruikt als roerorder, als 
aanduiding van de windrichting, als uitkijkmelding 
(al gebruikte men vaak het aantal streken over BB 
of SB boeg).

graden   afkorting     richting
 0   N        Noord (of een hoofdstreek)
 11¼   NNNO        Noord ten oosten (of = één streek)
 22½   NNO        Noordnoordoost (tussenstreek of = twee streken)
 33¾   ONNO        Noordoost ten noorden (of = 3 streken)
 45   NO (NE)      Noordoost ( of een hoofdtussenstreek)
 90   O (E)        Oost (een hoofdstreek)
 180   Z (S)        Zuid (een hoofdstreek)
 270   W        West (een hoofdstreek)
 360   N        Noord (een hoofdstreek)

* 2 streken bakboord wil hier zeggen het licht is te zien op 22½ graad BB.
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Verdiende rust op middendek Mercator 
thv de kombuis en trappen naar het brugdek.

©archief zeilschip Mercator

Rudy Laforce

©archief zeilschip MercatorDekschrobben van het voordek (bakdek) Mercator
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‘t Waterhuis

Vindictivelaan nr 35, 8400 Oostende   059/803273
- Recht tegen over het Oostends Station en Ijslandvaarder Amandine -

Alle dagen open: 11.00u - 23.00u
Keuken doorlopend open: 11.30u - 22.00u

* Groot assortiment aan wijnen en bieren
* Grote keuze aan pasta’s
* Vegetarische menu’s

* Honden toegelaten
* Wi-fi

http://www.waterhuisoostende.be en facebook
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VAN DE KONINKLIJKE MARINE TOT DE ZEEMACHT 
(1830-1949), Deel 1

De Belgische Marine van 1830 tot 1860 was verbonden met onze vroegere 
marines. Onze zeelieden van toen waren de opvolgers van die van vroeger, 
zowel van deze die op onze autonome vloten waren als van die welke dien-
den aan boord van de schepen der verschillende vorsten van onze streken.
Onze provinciën hebben de door de leiders aangenomen politiek gevolgd als 
zij de welvaart en de grootheid van het land nastreefden.
Een marine is altijd een koninklijk wapen geweest, een wapen van het hoog-
ste gezag dat, dwars door de mensen die komen en gaan, een politiek van 
verdediging en van uitbreiding volgt.
Zij moest de economische doeleinden van onze graven van Vlaanderen en 
van de hertogen van Bourgondië verwezenlijken. Het was de marine, die onze 
eerste Koning wilde in het leven roepen om haar te gebruiken teneinde voor 
ons klein, op zichzelf aangewezen land, ruimere horizonten te openen. België 
zal op grote schaal voordeel halen uit de koninklijke opvoeding die Leopold I 
heeft ontvangen door zijn eerste huwelijk met prinses Charlotte, dochter van 
de regent van Groot- Brittannië, die bestemd was om de troon te beklimmen 
van de eerste koloniale en maritieme natie der wereld.
Gedurende zijn bewind, moedigde de Koning talrijke expansiepogingen aan, 
wel wetende dat de hem toevertrouwde kleine natie alleen dan zou kunnen 
leven als zij de opbrengsten van koloniën zou kunnen aanwenden. De marine 
verleent haar medewerking aan deze plannen voor economische uitgroei. 
Doch de meerderheid van het land heeft blijk van onbegrip: de omstandighe-
den en de mensen zijn ongunstig voor deze ruime en verre gedachten.
Het is alsan dat Leopold II, steunend op de grote en diepe ervaring van 
zijn vader, op achttienjarige leeftijd zijn stem in het Parlement doet horen. 
Tijdens zijn groot bewind zal hij ons koloniaal imperium tot stand brengen. 
Hij zal ook de noodzakelijkheid van een marine doen uitschijnen.
Koningen Albert I en Leopold II zullen steeds van levendige belangstelling 
voor een maritieme scheepvaart blijk geven en niet ophouden de inspannin-
gen aan te moedigen van degenen die haar belangen zouden willen bevorde-
ren. Om de kroon op deze traditie te zetten benoemde Koning Boudewijn, op 
15 mei 1953, zijn broer Albert van België, Prins van Luik tot officier. Deze ont-
ving zijn zeemansopleiding aan boord van een onder Belgische vlag varend 
fregat.
Onze Marine kwam op zeer bescheiden wijze ter wereld.
Op 21 februari 1831 besloot de regering tot het doen bouwen van twee 
brigantijnen, op de scheepswerf Fleury- Duray te Boom, de Congrès en de 
Quatre- Journées. 
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De 7de juni decreteerde de Regent de bouw van vier als schoeners uitgeruste 
kanonneerboten. Een luitenant ter zee, Schockeel, werd benoemd en aan-
vaardde het bevel van 320 matrozen. Schockeel, die te Gent was geboren, 
was op 18-jarige leeftijd in dienst van de Marine der Nederlanden getreden.
Begin 1834 bestond de kleine Belgische vloot uit 14 schepen met 68 kanon-
nen en 500 manschappen: een brigantijn en twee aan de voorposten van 
het Fort Het Kruis in de Schelde gestationeerde kanonneerboten; een bri-
gantijn en 10 kanonneerboten, die in de rede van Antwerpen lagen. In 1838 
werden de twee brigantijnen naar Oostende gestuurd.
Er was ander materieel nodig om een rol van aanwezigheid en kolonisering 
te spelen. De regering kocht een handelsschoener van 200 ton, die te Brugge 
op de werf van de gebroeders Gheluwe was gebouwd en bewapende dit 
schip met kanonnen die van de twee buiten gebruik gestelde kanonneerbo-
ten afkomstig waren.

Dit vaartuig werd de Louise- Marie geheten, ter ere van de eerste Koningin 
der Belgen. Het verliet Antwerpen op 5 juli 1840, onder bevel van 
Antwerpenaar J. Eyckoldt, die aan de Krijgsschool van Delft had gestudeerd 
en wendde de steven voor een visvangst- campagne naar de Faeröer- eilan-
den. De Louise- Marie nam deel aan kolonisatiepogingen, onder meer te 
Santo Thomas, op Guatemala. Een Belgische kolonisatiemaatschappij was in 
het leven geroepen, waarvan de promotors waren de graven van Mérode, 
de Hompesch, Van der Burch, de prins de Looz- Corswaren en anderen. Zij 
kocht een Engelse maatschappij haar rechten op de provincie Vera- Paz af. 

Louise- Marie
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Op 9 november 1841 verliet de Louise- Marie Oostende om ginds op 
exploratie te gaan. Het schip stond onder bevel van luitenant ter zee Petit. 
Pierre Petit had deze graad in 1831 bekomen, na op 28-jarige leeftijd het 
bevel te hebben gevoerd over een kanonneerboot en tot dan toe in de han-
delsmarine werkzaam te zijn geweest.
De 14de maart 1843 verliet het Belgisch zeilschip Theodore Antwerpen met 
een eerste contingent kolonisten. En de schoener Louise- Marie verliet 
Oostende de 16de van dezelfde maand, om samen met de Theodore deze reis 
te maken. Het hoofd der kolonisten, de heer Simons, ingenieur van de eer-
ste spoorweg in België, stierf onderweg. Reeds vanaf hun aankomst zonk de 
kolonisten de moed in de schoenen. Het bijeengebrachte materieel voor het 
vestigen van deze nederzetting was onvoldoende. Er ontstonden moeilijkhe-
den tussen de burgers en een inmiddels opgerichte openbare macht. De sta-
tuten van de kolonie waren gegrondvest op het zuiverste communisme. De 
kolonisten werden ondermijnd door koortsen en drankmisbruik. De regering 
zond de schoener naar de kolonie om er de kolonisten de moed in te hou-
den. Tijdens zijn laatste reizen was de Louise- Marie een waar hospitaal. Er 
ontstond hevige kritiek. De regering moest haar steun intrekken. De staats-
schepen deden de kolonie niet meer aan, wat haar einde betekende.
In 1844 was een andere kolonie gesticht, ditmaal te Santa Catharina in 
Brazilië. Dit was geschied zonder hulp van de Staat. De brik Jan van Eyck 
verliet Brugge de 26ste augustus, met aan boord 111 uitwijkelingen voor de 
Brugse Handelsmaatschappij. In januari 1846 bracht dit schip daar nog 18 
andere personen heen.
De Louise- Marie was niet het enige oorlogsschip dat onze vlag op de zeeën 
toonde. In 1842 werden de brigantijn Les Quatre- Journées en twee sloe-
pen verkocht. Met de opbrengst van deze verkoop werd in het daaropvol-
gende jaar de brik Prince Royal gebouwd, op de werven der Gebroeders 
Van Gheluwe te Brugge. Dit geschiedde volgens de plannen van de Cygne 
der Franse marine. Dit schip nam op 25 november 1845 zijn plaats in het 
klein eskader in, onder de naam Hertog van Brabant, dit op verzoek van de 
Koning. Het had 130 manschappen aan boord en voer opvolgentlijk onder 
bevel van Schockeel, Petit en Van Haverbeke.
De omwenteling van 1848 deed de bezuinigingspolitiek in ons land nog meer 
toenemen; de Marine was daar het eerste slachtoffer van. De Hertog van 
Brabant werd ontwapend; hetzelfde geschiedde met twee kanonneerschoe-
ners en met een kanonneersloep. De laatste sloepen werden in 1850 buiten 
gebruik gesteld. Alleen de Louise- Marie bleef nog gewapend. ’s Zomers 
kruiste dit schip in de Noordzee om over de visvangst te waken en ’s winters 
voer het naar de kusten van de Rio Nunez. (Guinea)
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Rio Nunez: een epische herinnering voor onze Marine.

Hertog van Brabant
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De Antwerpse reder Cohen had de steun van de Koning bekomen voor een 
koloniale nederzetting op de oevers van de Rio, Westkust van Afrika. De lui-
tenant ter zee Van Haverbeke kreeg opdracht een onderzoek ter plaatse te 
gaan instellen. De Louise- Marie koos zee in december 1848 met als bestem-
ming de nieuwe kolonie, waar het schip op 17 februari 1849 aankwam. 
Intussen had Koning Mayore, vijand van het hoofd Lamina, onze bondge-
noot, verslagen. De Koning hield hem gevangen en liet hem slecht behande-
len door Franse en Belgische agenten. Deze vroegen recht en bescherming 
aan de bevelvoerder van de Louise- Marie.
Commandant Van Haverbeke voer de rivier op om voldoening te bekomen. 
De Boccaberg werd stormenderhand veroverd, het dorp werd in brand 
gestoken en de vijand verloor een groot aantal manschappen.
Dit geval had een grote weerslag. Commandant Van Haverbeke, alsmede de 
vaandrig Dufour, die gewond werd, en drie officieren ontvingen het Kruis van 
het Legioen van Eer. Handelaars van de Rio Nunez zonden een afvaardiging 
naar Brussel, om aan commandant Van Haverbeke een ere-degen te over-
handigen.
De Louise- Marie keerde naar de Rio Nunez terug op 31 december 1850; De 
Nalous en de Landoumus waren weer met elkaar slaags geraakt. De schoe-
ner bleef niet lang, omdat de kolonisten weigerden zich te verplaatsen opdat 
de kanonnen op afdoende wijze zouden kunnen gebruikt worden. De handel 
van de streek werd daardoor verlamd en de markt van Bocca werd opgege-
ven.
In 1858 werd de met Lamina gesloten overeenkomst opgezegd. De Belgische 
regering werd van alle lasten ontslagen.
Intussen had, in maart 1853, de Kamer een krediet goedgekeurd voor het 
herbewapenen van de Hertog van Brabant. Het schip deed een reis naar 
Santo Thomas, een andere naar de Rio Nunez en ook één naar de oostkust 
van Zuid- Amerika, om te onderzoeken waar zich onze landgenoten bevon-
den die naar Santa Catharina waren uitgeweken.
Het weer in dienst stellen van deze brik bleek geen ernstige inspanning te 
zijn. Een commissie werd op 1 juli 1855 benoemd om de verschillende vraag-
stukken te onderzoeken in betrekking tot de militaire marine. In 1856 stelde 
de minister van Buitenlandse Zaken, Vilain XIV, een wetsvoorstel op, dat 
het in het leven roepen beoogde van een kleine oorlogsvloot, die 7 miljoen 
zou kosten. Doch toen hij de begroting van 1857 verdedigde, vroeg dezelfde 
minister het status quo. De Koninklijke Marine moest verdwijnen. Men liet 
de schepen verrotten in de Schelde. Begin 1859 werd de Louise- Marie ont-
wapend en de bemanning op de Hertog van Brabant overgeplaatst. 
Op 10 maart 1860 werd een wetsontwerp ingediend, om de zeilschepen 
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door twee stoomschepen te vervangen. Tegenover de vijandige gezindheid 
van het Parlement trok op 4 april 1862 Charles Rogier het ontwerp in, hierbij 
verklarende dat de regering aan de Militaire Marine verzaakte. De Hertog 
van Brabant werd ontwapend en op 11 april 1862 werd de benaming 
“ Koninklijke Marine” vervangen door “ Staatsmarine”.
Andere schepen, die naargelang de omstandigheden min of meer gewapend 
waren, waren eveneens uitgezonden geworden. Zo was een driemaster in 
1840 vlagvertoon gaan doen op de Cantonrivier, waar de manderijnen wei-
gerden de Belgische vlag te erkennen zoals die van andere mogendheden, 
die belangen hadden in China. 

De driemaster Mathilde, van 248 ton, die de Oostendse reder Van Cuyl toe-
behoorde en door de Belgische Staat was gehuurd, deed dienst als visserij-
wachter. Bij Koninklijk Besluit van 3 september 1867 werd aan boord van dit 
schip een school voor scheepsjongens ingericht.
Toen in 1870 oorlogsbedreigingen in de lucht hingen, werden enkele officie-
ren in allerijl weder opgeroepen. Er werd besloten tot het oprichten van een 
opperbevel van de Marine voor de versterkte stad Antwerpen, alsmede voor 
de Schelde, Oostende en de kusten. Er waren twee generaal- majoors van 
de Marine. In 1876 deed men echter opmerken dat geen aanleiding bestond 
om voor de maritieme diensten een maritiem karakter te handhaven. Zo 
werd dan in de internationale overeenkomst, die op 6 mei 1882 te Den Haag 
voor het regelen van de beschermingsdiensten van de visvangst op 
de Noordzee werd gesloten, bepaald dat de bewaking van de visvangst zou 

Mathilde, 1862
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Zo bereikte men het jaar 1914. In alle haast werd, op 4 augustus, door 
koninklijke besluiten een kust- en rivierverdediging  in het leven geroepen. 
De basis Oostende had maar een kortstondig bestaan; op 15 oktober werd 
zij overgeplaatst naar Calais. De matrozenreserven die in het leger in dienst 
waren, had men belast met wat men de “Vlottende annexen” noemde. In 
1915 werd een compagnie mariniers gesticht. In 1917 was het een “depot 
der bemanningen van de Vloot”, dat de matrozen van de oude lichtingen ter 
beschikking stelde van de Belgische reders, en dat eventueel ook kanonniers 
leverde.
Bij de wapenstilstand werden twee Duitse torpedoboten die te Antwerpen 
waren achtergelaten, uitgerust. Zij deden patrouillediensten op de Schelde, 
onder bevel van de luitenants ter zee tweede klasse Tournay en Delande. In 
de kazerne van Burcht werden achthonderd vrijwilligers- matrozen onderge-
bracht. Einde april 1919 kreeg een commissie opdracht om het in het leven 
roepen van een oorlogsmarine te bestuderen.
Op 14 november 1919 werd het Depot der bemanningen afgeschaft, om 
plaats te maken voor een afdeling torpedisten en matrozen, die was samen-
gesteld uit de compagnie torpedisten van de genie en het personeel van 
het oude Depot. Een vloot van 5 grote en 9 kleine Duitse torpedoboten, die 
gedurende de oorlog voor die dienst langs onze kusten was gebouwd, 

Ville d' Ostende, 1884

geschieden door eenheden van de militaire marine der hoge contracterende 
partijen maar dat, wat België betreft, die eenheden staatsschepen konden 
zijn, onder bevel van daartoe gecommissionneerde kapiteins. Hiervoor werd 
dan de driemastschoener Stad Oostende gebruikt.
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alsmede een groot aantal wachtschepen, waren ter beschikking van deze 
afdeling. Een marineschool werd opgericht. Andere officieren werden in de 
leer gezonden bij de Franse Marine: Chomé, Decarpenterie en Van de Velde.
Feitelijk werden vijf torpedoboten zeewaardig gehouden; zij stonden onder 
bevel van luitenant Apel. Twee ervan kruisten wat op de Schelde, zonder 
geschoolde bemanning en zonder het nodige boordmaterieel. Een dertig 
jaar oude kruiser van de tweede klasse, de D’Entrecasteaux, werd in 1923 
door Frankrijk geleend, om als zeebasis te dienen te Brugge. Op 12 maart 
1924 deed een torpedoboot een eerste tocht op zee, onder Frans bevel. Dat 
jaar waren er in heel het kader maar twee officieren, gediplomeerde kapi-
teins ter lange omvaart. Er was niet eens een organiek statuut. Weer werd 
een commissie benoemd. Besloten werd tot afschaffing van het Korps der 
Torpedisten en Matrozen. Dit besluit verscheen op 9 juli 1926. In februari 
1927 werd de D’ Entrecasteaux  aan Frankrijk teruggegeven.

D'Entrecasteaux te Brugge 

* Wordt vervolgd                                                                                    
Bron: De Belgen en de Zee, Henry de Vos, 1952 uitgegeven door Compagnie Générale de 
publicité et information Liège onder bescherming van de Vereniging der Belgische reders van 
de scheepvaartkringen en Kamer der Koophandel te Antwerpen.

Rudy LaforceFoto's: Verzameling Arne Pyson    
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TORGHATTEN

Ik zocht geen grot, maar een gat, een bres in het gebergte,
een gewelf in de glimmende schiefer en roodachtig graniet,

een holte waar de wind doorheen waait
als een felle bries, want ik wil een venster met uitzicht

op de wijde wereld in het westen,
eilanden, rotsen en scheren,

ruïnes en het puin en het gruis en gesteenten
door gletsjers vervoerd naar zee

en de grote rivieren. 

                                                                                                          Johan Corveleijn
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Kantoor GUIDO DaNNeel bvba

Torhoutsesteenweg 88a (Petit Paris), 8400 Oostende
Tel. 059 51 51 76

•

Stockholmstraat 39, 8400 Oostende
Tel. 059 70 46 62

BeleGGeN - KReDIeTeN - VeRZeKeRINGeN

CBFa - nr 42097  -  ON - nr. 0463117986

Vissershuis Cafe-Restaurant
Yvan Devlamynck-Kindt

Palingspecialiteiten
Gerechten met vis en vlees

 Gesloten buiten seizoen :
 dinsdagavond en woensdag
 Jaarlijks verlof : februari

Schoorbakkerstraat 80 (Schoorbakke)
8600 PeRViJze Diksmuide

Tel. 051/55 51 03
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RENOVATIE VAN DE VANDAMMESLUIS 

TE ZEEBRUGGE
Wie van Oostende naar Knokke wil via de Kustbaan, met eigen vervoer of met de 
kusttram, moet noodgedwongen in Zeebrugge over één van de bruggen van de 
Vandammesluis. Bij het naderen zie je al van ver of je via één van de noordelijke 
of via één van de zuidelijke bruggen van de sluis zal moeten rijden. Heel dikwijls 
staat een koppel bruggen omhoog omdat er schepen via de sluis aan het versassen 
zijn. Deze sluis werd in gebruik genomen in 1985. Het sluiscomplex is een goeie 
500 meter lang, heeft een breedte van 57 meter en een diepgang van 18,50 meter. 
Het watervolume bedraagt 527000 m³. De sluis is langs beide kanten uitgerust met 
telkens twee rolsluisdeuren en telkens twee ophaalbruggen. Wanneer schepen ver-
sassen wordt het wegverkeer niet gehinderd. De permanente bediening van de sluis 
gebeurt door het Havenbestuur van Zeebrugge. Deze sluis is de cruciale toegang tot 
de achterhaven van Zeebrugge. Om gebruik te maken van de havenfaciliteiten moe-
ten de reders van de schepen een aanlegrecht betalen. Voor schepen bestemd voor 
de achterhaven, bevat het aanlegrecht tevens de prijs voor het gebruik van de sluis. 
Een uitzondering wordt gemaakt voor vissersschepen die door de sluis moeten om 
hun vangst in de vismijn te verkopen. 

Wanneer er een groot koopvaardijschip in het sas ligt en er nog voldoende plaats 
over is, kan een vissersschip er nog bij en die moet dan niet betalen om te versas-
sen. Sommige leperds van visserschippers wachten af tot er een kanjer komt aange-
varen om door de sluis te gaan.  

©Dirk Neyts
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De sluis kreeg de naam Vandammesluis als eerbetoon aan de gewezen havenbestuur-
der, schepen en burgemeester van de stad Brugge- Zeebrugge, Pierre Vandamme. Hij 
werd geboren te Brugge op 10 juni 1895 en overleed op 18 maart 1983. Al kort na de 
tweede wereldoorlog werd hij voorzitter van de Zeebrugse Havenmaatschappij en 
speelde een zeer voorname rol in de naoorlogse ontwikkeling en bloei van de Zee-
brugse haven. Hij werd op 1 juni 1956 burgemeester van Brugge. 
Sluisdeuren moeten door het veelvuldig gebruik ervan goed onderhouden worden. 
De eerste sluisdeur die voor onderhoud en vernieuwing gelicht werd, was de meest 
zeewaartse deur die onderhevig is aan de getijden van de voorhaven. Deze deur 
werd uit de deurkamer gehaald in 2018 en terug geplaatst op 5 juli 2019. De renova-
tie duurde meer dan een jaar.
Onlangs, op 25 mei 2020, bij mooi en zonnig weer, werd de meest landwaartse rol-
sluisdeur gelicht. 

Hoe dat gebeurde wil ik wat nader toelichten en met foto’s van Dirk Neyts illustreren. 
De sluisdeur is een mastodont van 2100 ton en daarbij nog verzwaard door circa 750 
ton aangegroeide oesters, die gepollueerd  zijn en niet geschikt voor consumptie. De 
sluisdeur is 60 m lang en 24 m hoog. Het lichten van de sluisdeur uit de sluiskamer is 
geen sinecure en moet minutieus  gebeuren. Daarvoor was een zes weken durende 
voorbereiding nodig. De operatie duurde bijna een vol etmaal en werd in het holst 
van de nacht gestart om zo weinig mogelijk het wegverkeer te hinderen. 

Het gevaarte werd gelicht door de drijvende bok “GULLIVER” die een hefvermogen 
heeft van 3300 ton.

©Dirk Neyts
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De drijvende bok bracht de sluisdeur naar de achterhaven op de site van ICO (In-
ternational Car Operators). Daar zal de deur ontdaan worden van de oesters en het 
slib; onderdelen worden vervangen en vernieuwd. Ondertussen wordt ook de lege 
sluisdeurkamer onder handen genomen.
Heel de operatie wordt uitgevoerd door een tijdelijke samenwerking van het De-
partement van Mobiliteit met Soetaert- Almex- Demako en waarbij de 'Jan de Nul 
Group' de leiding heeft.
* Kostenplaatje: 20 miljoen euro per deur, in totaal 120 miljoen euro.

  ANTWERPENAREN HALEN WEKENLANG 750 TON OESTERS VAN SLUISDEUR

De 2.100 ton zware sluisdeur werd afgezet op de Bastenakenterminal van 
International Car Operators aan het Zuidelijk Kanaaldok, waar ze tot september 
2021 een grondige renovatie ondergaat. Het eerste werk is het grondig schoon-
maken van de sluisdeur, waar volgens de opdrachtgever Departement Mobiliteit 
en Openbare Werken naar schatting 750 ton oesters zijn aangegroeid. Het gaat 
(helaas) om een niet eetbare soort. “Alle oesters die aan de buitenzijden van de 
deur en binnenin onder de ballasttanks hangen, worden vanop hoogwerkers door 
middel van hogedruk (350 bar en 800 bar) verwijderd ”, zegt directeur-ingenieur 
Jan Goemaere, belast met de leiding van de afdeling Maritieme Toegang. 
De reinigingswerken zijn op 2 juni gestart en zouden tegen het bouwverlof klaar 
moeten zijn. Dagelijks wordt eraan gewerkt door tien tot vijftien mensen van de 
Group Roefs uit Antwerpen, gespecialiseerd in maritieme en industriële reiniging-

Naar voorhaven Zeebrugge en North Sea Port
De oesters aan de buitenkant van de deur worden tijdelijk gestockeerd op de werf 
waar ze later worden gereinigd en gecrushed (gebroken). “Deze schelpen worden 
hergebruikt op het sterneneiland in de oostelijke voorhaven van Zeebrugge.

De sluisdeur op de werf                                            ©Departement MOW

  Robert Coelus
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Het broedgebied van de sternen bestaat van nature uit schaars begroeid zand met 
schelpen, maar in de luwte van de havendammen geraakt ook dat zand na verloop 
van tijd begroeid. Daarom moet regelmatig in het broedgebied de vegetatie verwij-
derd worden. Door de gebroken schelpen als nieuwe bovenlaag aan te brengen, ver-
hinderen we dat de vegetatie zich snel terug ontwikkelt. Zo creëren we een geschikt 
broedgebied voor zeldzame sternen en andere strandbroeders”, legt Goemaere uit.
De oesters die zich binnenin de deur en boven de ballasttanks bevinden, worden 
niet naar het sterneneiland afgevoerd omdat ze te veel met zand en slib vermengd 
zijn. “In deze zone wordt er gewerkt met twee kleine kraantjes binnenin de sluisdeur. 
Alles wordt in een laadbak geschept en vervolgens via de grote telescoopkraan uit de 
deur gehaald en in containers gestockeerd. Die worden afgevoerd naar Envisan, de 
milieudivisie van het bagger- en bouwbedrijf Jan De Nul Group, in Hulsdonk in North 
Sea Port.”

Met kleine kraantjes wordt er binnenin de sluisdeur gewerkt.                 ©Departement MOW

De binnenkant van de sluisdeur zat vol oesters.                         ©Departement MOW

Bron: https://flows.be    auteur: Roel Jacobus
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MEETPAAL WESTHINDER  (M.O.W. 7)

    Een beetje historiek
Sinds 1864 werden voor de kust lichtschepen ingezet om met hun lichtba-
ken enkele Vlaamse banken aan te geven voor het verkeer op zee. De licht-
schepen 1, 2 en 3 van de derde generatie voor de kust werden in 1950 in 
Oostende bij Béliard- Crighton gebouwd. Ze werden met een beurtrol inge-
zet om de West-Hinder en de Wandelaar met hun lichtbaken aan te duiden. 
Ze werden eveneens gebruikt als observatieschepen. Het derde schip lag als 
reserve in de haven, van die periode in de haven werd gebruik gemaakt om 
de schepen te onderhouden. De schepen hadden een bemanning van negen 
koppen. 

Op 1 februari 1994 verdween een stevige brok zeemansromantiek. Het licht-
schip West-Hinder was decennia lang het eerste echte stukje België dat de 
zeelui te zien kregen na maandenlange omzwervingen op de wereldzeeën. 
De hoge kosten om het lichtschip in stand te houden – zowat 42,5 miljoen 
Belgische frank, vooral loonkost –  deden de Dienst der Kusthavens sinds 
lang uitzien naar een alternatief. Het onbemande platform zal slechts 7 mil-
joen frank per jaar kosten. Die kosten kruipen vooral in het onderhoud van 
het computergedeelte in de top van de 23 meter boven het wateroppervlak 
uitstekende toren. De computers op de paal doen een hele reeks waarne-
mingen over het weer en wind, waterstanden en stromingen. 

De West-Hinder vaart voor de laatste keer binnen in de haven Oostende, januari 2006
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Die gegevens worden opgeslagen en kunnen van op het land opgevraagd 
worden via radioverbindingen. Naast de Dienst der Kusthavens die er spring-
vloeden mee kan voorspellen, kan o.a. ook het KMI de gegevens die in het 
platform geregistreerd zijn, vanuit Ukkel raadplegen.

De dienst voor de Kust en de Havens van het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap meet reeds gedurende vele jaren de oceanografische en 
meteorologische parameters voor de Vlaamse kust. Deze meldingen waren 
noodzakelijk voor een aantal redenen zoals publicaties zeekaarten, getijden-
kaarten, stroming en hydrometeo atlassen.
Langzaam werd een data collection netwerk opgebouwd. Het netwerk werd 
‘Meetnet Vlaamse banken’ genoemd, refererend naar een geheel van zand-
banken in het meest zuidelijke deel van de Noordzee.
In 1993 waren er al zes kleine platformen in de Noordzee uitgerust met sen-
soren voor metingen. Deze platformen hebben hun eigen energiebevoorra-
ding met zonnecellen en windturbines.
In 1993 werd een zevende platform geïnstalleerd op de zandbank 
‘Westhinder’ de M.O.W. 7 .
De zes meetplatformen zijn hoofdzakelijk voor een accurate meting van het 

De Wandelaar (©De Plate)
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waterpeil, ze zijn ook uitgerust met sensoren om de hoogte van de golven, de 
wind, de stroming, de watertemperatuur, de luchtdruk, e.d. te meten. Deze 
platformen zijn uitgerust met een licht en een misthoorn, bovendien zijn 
actieve radar- bakens geïnstalleerd op twee platformen.
Het platform dat geïnstalleerd zal worden op de Westhinder zandbank zal 
een dubbele rol hebben: een meetfunctie en een bakenfunctie.

Het meetplatform Westhinder (MOW 7)   * foto van 1993
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    Het meetplatform ‘Westhinder’ (MOW 7)
Het meetplatform op de Westhinderbank staat op ongeveer 32km buiten 
De Panne- Nieuwpoort en op ongeveer 50km van Zeebrugge.
De ondersteunende pyloon heeft een buitendiameter van 2 m. De wanddik-
te varieert over  de lengte van de pyloon van 24 tot 56mm. In de zone met 
het grootste belang (moment) is de pyloon versterkt met 8 stalen strips die 
in de richting van de omtrek op de paal gelast zijn. De totale lengte van de 
pyloon is 42,50m. De staalkwaliteit is AE335D. De top van de pyloon is 14m 
boven MLLWS. Het niveau van de zeebodem is op de voorziene plaats onge-
veer 12 m beneden MLLWS. Een supplementaire wanddikte is bijgevoegd 
tegen de corrosie, niettegenstaande er een kathodische bescherming en 
een anti- corrosie verf voorzien is. De buispaal weegt ongeveer 83 ton. Voor 
bescherming tijdens de heiwerken werd de paal voorzien van een extra 
lengte van 0,5m, deze zal later afgesneden worden d.m.v. waterstralen.
                       Opm:  MLLWS (Mean Low Low Water Spring)
De voornaamste functie van de pyloon is het ondersteunen van de cabine 
en de uitrusting boven de pyloon. Bovenop deze belasting moet de pyloon 
weerstaan aan de weersomstandigheden van de zee, die overeenkomen 
met horizontale en meestal dynamische belastingen.

    Geostabiliteits- en geotechnische kenmerken Westhinder Bank
De Westhinder Bank, met een lengte van ± 28 km, maakt deel uit van de 
‘Hinderbanken’ met een ZZW-NNE oriëntatie. De Westhinder Bank rust 
op een tertiaire kleilaag (Londenklei of Ieperseklei) op 32,00m beneden 
MLLWS. De punt van kleiformatie zakt zachtjes naar het NNO.
Een compleet geotechnisch overzicht werd uitgevoerd in 1992. Met deze 
resultaten werd het volgende afgeleid:

- het lichaam van de zandbank bedekt is met zandgolven van de vol-
gende afmetingen: 

* hoogte 1,5 tot 2,0m
* lengte 250 tot 500m
* breedte 50 tot 100m

-      het lichaam van de zandbank is relatief stabiel. De zandbankgolven 
schuiven in lengte- en in breedterichting langzaam naar de top.

-      de diepte tussen twee naast elkaar gelegen zandgolven werd uitge-
kozen als de enige stabiele positie. In de zone die beschouwd werd 
als de beste plaats voor de installatie van het platform, kwamen 
twee zulke stabiele zones voor.

-      de zeebodem bestaat uit een middensoort zand (d50=0,280mm) 
met verspreide kiezelstenen en keien.

-      de zandbank zelf wordt gekenmerkt door hoge waarden in kegel-
weerstand.
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                Fabricatie en installatie van de pyloon
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De pyloon zelf werd gefabriceerd in vijf secties, de lengte van elke sectie 
overeenkomend met de dikte van een plaat. De corrosiebescherming van de 
paal bestaat uit een volledige metalisatie met een meerlagig verfsysteem en 
offer- anodes.
Met als opdracht de meest nauwkeurige positie en voldoende bescherming 
tegen de woelige zee te bekomen, werd er besloten een Jack-up platform 
te gebruiken, uitgerust met een kraan capaciteit 200 ton. De pyloon werd 
eerst met een trilblok ingedreven en dan met een zee- hydraulische slagha-
mer. De kop van de pyloon was vastgemaakt met een verlengstuk van 0,5m 
lengte, dat later zou weggenomen worden vooraleer de topconstructie zou 
geplaatst worden. Het bijeenbrengen en klaar maken van de uitrusting voor 
de installatie van de pyloon begon op 28 mei 1993, het grootste deel kwam 
toe in Zeebrugge op 9 juni 1993. Vervolgens het laden van de uitrusting, het 
zeewaardig maken en alle andere voorbereidend werk. Het sleepcertificaat 
van de Belgische autoriteiten werd ontvangen op 15 juni 1993. Aanhoudend 
slecht weer vertraagde het beginnen van de sleep tot 19 juni 1993. Het 
indrijven van de pyloon was beëindigd op 20 juni 1993 en het vastmaken 
van de pyloonconstructies en het aanleggen van de erosiebescherming 
waren beëindigd in de ochtend van 25 juni 1993.
Onmiddellijk na het beëindigen van deze operaties werden grind en rots-
blokken gestort ter bescherming van de zeebodem tegen erosie, dit gebeur-
de door de ‘stonedumper’ Pompeï. Dit is een schip dat ontworpen is om 
verhalend stenen overboord te storten waardoor de zeebodem op een 
gespreide wijze bedekt wordt.

    Fabricatie en installatie van de bovenconstructie meetpaal

Een gelijkaardige aanpak als voor de pyloon werd gebruik gemaakt voor de 
boven constructie. Die constructie werd voor het gemak verdeeld  in drie 
modules: de complete hutsectie met de kamer en batterijen, het helikopter 
winchdek en de vlottende buizen, die de sensoren voor de meetuitrusting 
bevatten. Alle onderdelen werden gefabrikeerd en behandeld tegen corrosie 
in de ateliers. Na fabricatie werden de voornaamste modules in Zeebrugge 
samengesteld met tussenschotten en electronische uitrusting alvorens naar 
zee getransporteerd te worden. Deze werden door het Jack-up platform de 
“Zeebouwer” met een kraan van 200 ton ter plaatse gebracht.

Het meethuis werd door het hefeiland de “Zeebouwer” naar de Westhinder 
Bank vervoerd en op de paal geplaatst.
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De Zeebouwer              ©Vessel Finder

De meetpaal MOW 2 ter hoogte van de 'Paardemarkt'   (Knokke- Heist)
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Ook gofmeetboeien worden nu ingezet

Pompeï, foto van 2012                                                                              ©Wesley Vercruysse



32

Kaart met de banken en de meetpalen MOW Ø tot en met nr 5 in                      de omgeving van de haven van Zeebrugge en toegang tot de Schelde 
alsook de MOW 7 op de Westhinderbank (toestand in 1993).
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Kaart met de banken en de meetpalen MOW Ø tot en met nr 5 in                      de omgeving van de haven van Zeebrugge en toegang tot de Schelde 
alsook de MOW 7 op de Westhinderbank (toestand in 1993).
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    Apparatuur in het meethuis MOW 7 (in 1993):

Lichtbaken, radiobaken, radar antwoordbaken (Racon), misthoorn, mistde-
tector, afstandsbewaking, windmeter, onderwatersensoren (o.a. watertem-
peratuursonde) lucht en vochtigheidsmeters, luchtdrukmeter, peilmeter, 
inbraakalarm, bliksem afleidingsapparatuur en stappenbaak.

De energie wordt voorzien door zonnepanelen en windgenerator.

Om de besmeuring van meeuwen en mestvorming tegen te gaan werden 
er touwen en netten (maaswijdte 6 à 12cm) van oranjekleur en in nylon 
geplaatst. De bovenste leuningen en zonnepanelen zijn voorzien van een 
bijna onzichtbare nylondraad (struikeldraad) om het landen van de meeu-
wen tegen te gaan. Op andere plaatsen zijn er strips (colson bandjes) 
geplaatst met de strip naar boven.

De gehele operatie heeft bijvoorbeeld de inzet gevraagd van 3 uiterst gespe-
cialiseerde zeewaardige tuigen. Het betreft een offschore hefplatform, een 
grote drijvende kraan en een dynamische gepositioneerde steenstorter. 
Deze drie tuigen zijn eigendom van Vlaamse waterbouwbedrijven.

De engineering werd verzorgd door het Gentse studiebureau Haecon. De 
staalbouw gebeurde door Iemants uit Arendonk.

De algehele leiding van de werken was in handen van de Dienst der 
Kusthavens, departement Leefmilieu en Infrastructuur te Oostende.

Heden:

Het Meetnet Vlaamse banken wordt gesteund door de Vlaamse Overheid en 
is opgezet door de Afdeling Kust van de IVA Maritieme Dienstverlening en 
Kust (MDK) van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. 

De gegevens van het Meetnet worden door het Vlaams Instituut voor de Zee 
(VLIZ) ter beschikking gesteld van derden.

Rudy Laforce
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Hendrik Baelskaai 15, 8400 Oostende 
T  +32 (0) 59/32 00 57 • E service@compas.be

Willy Verdonck
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ONZE KINDEREN AAN DE ZEE (in 1936)
(artikel van Dr. DE ROO Antoon, resideerend geneesheer 

aan het badenpaleis te Oostende)

(een onderwerp dat besproken werd tijdens het 1ste Internationaal Congres  
van de Zee te Oostende van 11- 14 september 1936)

* de tekst van dit artikel is 'letterlijk' overgenomen

Wanneer we voorgenomen hadden één en ander te vertellen over 
“De zee- en klimaat kuur van Oostende en onze kinders”, waren we afge-
schrikt door de veelzijdigheid en de uitgestrektheid van het onderwerp. 
Er is reeds zoolang en zooveel aangehaald en geschreven geweest over dit 
onderwerp dat de vertolking ervan fataal herhalingen moet bevatten.

Men kan zich natuurlijk verschillende vragen stellen wier beantwoording op 
zich zelf genomen heele bladzijden zou vergen: bv.

Waarom onze kinderen naar de zee zenden?
Welke kinderen zenden?
Wanneer onze kinderen zenden?
De zeebaden en onze kinderen?
De natuurkundige opvoeding onzer kinderen aan de zee?
Enz. enz..

Nu zouden we enkel aan een klein onderdeel der kwestie doch niet het 
minst belangwekkende, willen beantwoorden, te weten:           

" wat valt te mijden voor onze kinderen die aan de zee vertoeven ”

©De Plate
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’t Is reeds veel gewonnen wanneer de ouders voorgelicht worden nopens 
de ongemakken, de voorvallen en de ongevallen die hun kinderen kunnen 
oploopen door het irrationneele, onvoorzichtige of mateloze zee- en kli-
maat kuur.
“Verandering van lucht” zeggen de menschen is weldoende en ’t is waar: 
kinderen aan de kust wonende trekken het grootste nut uit het verlof in de 
Kempen of in de Ardennen en het tegenovergestelde is ook waar: kinderen 
in het binnenland wonende oogsten een zeer groot nut door hunne ver-
lofdagen aan onze kust te slijten.
Doch wat gebeurt er: eens de verlofdagen aangebroken, komen ouders 
en kinders naar de zee. Zonder de minste aanpassing worden de kleinen 
naar het strand gebracht, het badkostuum aangetrokken en ’t water inge-
zonden. ’s Middagseten is pas ingeslokt of weer zijn zij naar ’t zand en ’s 
avonds doodmoe naar huis gesleept. Avondmaal en soms weer aan ’t spel 
tot laat in den avond.
Na eenige dagen schijnt het kind aan eetlust te verliezen, te vermageren, 
te kwijnen, en dan zijn er sommige ouders verwonderd dat hun kinders 
zoogezegd de zeelucht niet verdragen….
Oververmoeidheid, slaaploosheid, zenuwachtigheid, gebrek aan eetlust 
hebben alles in de war gestuurd.
Woonst, slaap, kleeding, voeding, wandelingen dienen nauwkeurig gewikt 
en gewogen.
1. Woonst

In ’t algemeen is het best de kinderkamer niet op de zee te doen uitge-
ven, en nog beter is het eenigen afstand van ’t strand te verblijven.

2. Slaap
Men moet den slaap van het kind in de hand werken. Onder de 13 jaar 
moet het kind 10 uur bedrust genieten, en onder de vier jaar nog lan-
ger: ze moeten daarbij noenestonden. Er kan geen spraak zijn van nut 
te trekken uit het verblijf aan de zee zonder den tijd te laten aan het 
lichaam de verspilde krachten te herwinnen.

3. Kleeding
Het is ook een dwaling de kinderen vanaf den eersten dag van hun 
verblijf in badkostuum te kleeden: men moet geleidelijk de kinderen 
wennen en enkel na vier of vijf dagen de seizoenkleederen aantrekken.

4. Voeding
De voeding moet zeer zorgvuldig nagegaan worden, bijzonder in ’t 
begin der kuur. 
In de eerste dagen van hun oponthoud hebben de kinderen geweldi-
gen eetlust, gevolg van de groote prikkelende werking van het zeekli-
maat. De verwerking of assimilatie wordt in de hand gewerkt door de 
zonuitstralingen of radiaties. ’t Kind schijnt blakend van gezondheid, 
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doch opgepast: men heeft te doen met eene betrekkelijk overvoeding 
zonder aanpassing voor het spijsverteringsstelsel en men loopt gevaar 
groote onaangenaamheden te beleven. In de eerste plaats moet de 
verstopping vermeden worden daar deze veel spijsverteringsstoornis-
sen geeft, alsook de hoofdpijn. Daarom vegetarische kost geven: fruit, 
konfituur, honing, gestoofde pruimen, gekookte groensels, karnemelk, 
yogourt. Vet en vleesch vermijden in te groote hoeveelheid.
Zoo dit niet helpt kan een laxatief de rest doen.
Visch is een uitstekend voedsel voor kinderen, doch kreeften, garnalen 
kunnen soms jeukbubbels te voorschijn roepen. Oesters integendeel 
worden soms “den traan der rijken” genoemd.

5. Wandelingen
Wat de uitstappen of wandelingen betreft moet men voorzichtig zijn: 
hoe kleiner ’t kind, hoe langzamer het aanpassingsvermogen. Bij heele 
kleinen is het zelfs geraadzaam een week te wachten vooraleer aan het 
strand te vertoeven. 
Na deze elementaire wenken, die reeds duiden op wat te mijden valt 
door te doen kennen wat men te doen heeft, kunnen we nog de aan-
dacht trekken op eenige voorvallen te wijten aan het zeeklimaat aan de 
zeebaden en aan de zonnebaden.
A. Het zeeklimaat verwekt soms de slaapeloosheid der eerste nach-

ten, die hunne herstellende en kalmerende werking missen: ’t kind 
droomt, is onrustig, wentelt en draait zich in bed. Zelfs stelt men een 
koortsigen toestand vast daar de reactie bij hen te sterk is: dit is toe 
te schrijven aan de oververmoeidheid door gemis aan aanpassing. 
Deze koortsige toestand is van belang en moet de ouders in ’t geheel 
niet verontrusten.

B. De zeebaden, bijzonder in den beginne, kunnen onaangenaamhe-
den veroorzaken. De hersen opdrang speelt een belangrijke rol: 
niet enkel dient er gezorgd te worden dat er eene merkelijk groote 
tijdspanne verloopt tusschen de maaltijden en het baden doch men 
moet de kinderen voorzien van een hoofddelsel, zoodat de zonne-
stralen niet rechtstreeksch den schedel treffen.
Indien men bemerkt dat ’t kind verbleekt, bibbert en klappertandt, 
dan moet men het baden stop zetten, een warm voetbad geven als-
ook een warmen prikkelenden drank.
Komt het tot de bezwijming, wat zelden voorvalt, leg het kind op 
den rug en eene hevige wrijving zal alles wel in orde brengen.
Zeer zenuwachtige, voor allerhande indrukken vatbare kinderen zijn 
het meest onderhevig aan uitslag verwekt door medusen beten. 
Het lijdt geen twijfel dat hier eene persoonlijke voorbestemming 
eene belangrijke rol speelt.
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C. De zonnebaden mogen voor den ouderdom van 3 jaar niet toege-
past worden, bijzonder bij zenuwachtige kinderen uit ouders aan 
arthritisme lijdend. Bij die kinderen vindt men ras de reeds hooger-
vermelde ongemakken: bleekheid, slaapeloosheid, nachtelijke 
ongedurigheid, koppijn, gebrek aan eetlust en dikwijls een koorts-
achtigen toestand. Rust en mindere uitstalling zijn formeel aange-
duid. De zonnesteek komt meer voor bij lymphatische kinderen met 
blanke huid dan bij zenuwachtige meer bruin getinte kinderen.

D. Wat men dient in ’t oog te houden vooral is de pols en de tempe-
ratuur of de warmte graad van het lichaam. Het is geraadzaam een 
medikale thermometer of warmteopnemer te bezitten. Verder de 
verkleuringsgraad of de pigmentatie en de gewichtskurve moeten 
nagegaan worden.
Deze korte gegevens zullen de kuur regelen.

Het is zeker dat enkel geneeskundig advies soms onheil kan vermijden: 
onze Oostendse geneesheeren zijn bijzonder bevoegd dit advies te geven.
Lucht, licht en water geven onze kinderen lust, leven en geluk op eene 
voorwaarde, dat ze zich geleidelijk en rationeel aan de zee- en klimaat- 
kuur van Oostende gewennen.

   Bron: Uit rapporten van het 1ste Internationaal Congres van de Zee 
   te Oostende 11-14 september 1936  (Bestuur van het Zeewezen)

Jan Hostyn
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Zoekt u ook voor uw verzekeringen:

✔	Een vertrouwenspersoon die aan huis komt?

✔ De tijd neemt voor een persoonlijk en professioneel advies?

✔ Een snelle dienstverlening wanneer u

 	informatie wenst?

 	dringende hulp nodig hebt?

 	met een schadegeval geconfronteerd wordt?

✔ Interessante voorwaarden voor

 	uw autoverzekering

 	uw woningverzekering

 	uw levensverzekeringen en pensioensparen!

 	uw hypothecaire lening

		het financieren van uw projecten

		zelfstandigen: ProjEct oP maat !
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HET VERDWENEN NOORDZEEAQUARIUM WAS NIET HET 
EERSTE AQUARIUM IN OOSTENDE :

 
HET AQUARIUM VAN PIERRE VAN BENEDEN EN 

DAT VAN FERDINAND LE BON

In een vorige bijdrage kwam de figuur van Ferdinand Le Bon aanbod: uitgever 
van prentkaarten, uitbater van een bazar waar onder andere schelpen 
en gedroogde zeedieren werden verkocht, studio- en reportagefotograaf, 
importateur van bloemen uit het Middellandse Zeegebied én uitbater van 
een aquarium.

En toch was Le Bon’s aquarium nog niet het vroegste in Oostende: Dat 
verhaal begint eigenlijk in 1843 toen de Leuvense professor Pierre Van 
Beneden in Oostende een zee-wetenschappelijk laboratorium inrichtte. 
Mét aquaria. Het was één van de vroegste installaties in zijn soort in de 
zoölogische geschiedenis. Eminente geleerden kwamen er langs. Maar het 
instituut was louter gericht op onderzoek en dus niet toegankelijk voor het 
grote publiek.

  XXX   
                                                                              
Van Iseghemlaan 34- 36.... residentie “Montfleurie”. Een onopvallend 
appartementsgebouw met winkelpanden dat de hoek met de Louisastraat 
vormt. Hoe veel beter ware een andere naamkeuze geweest : “Le Bon” 
of “Aquarium”. Het zou een mooie reminiscentie geweest zijn naar wat er 
vroeger was.
Onder zijn fotostudio’s aan de Van Iseghemlaan had Ferdinand Le Bon 
stevige sousterrains die dateerden uit het Hollands Tijdvak en die als 
kazematten voor de artillerie dienst hadden gedaan. Alles samen zo’n 490 m² 
(al circuleren er uiteenlopende getallen en is 490 misschien wat overdreven).  
Deze koele onderaardse ruimten waren ongebruikt en Le Bon besloot daar 
een aquarium in te richten. Hij ging zich informeren bij bestaande aquaria 
in Duitsland, Frankrijk, Groot-Britanië en Nederland en zo kon hij van in den 
beginne heel wat mankementen vermijden. Een veel weerkerend probleem 
bij de bestaande aquaria was de beperkte levensduur van de vissen. Vooral 
bij zeevis was dat een fenomeen.
Samen met de apotheker en amateur-ichtyoloog Edouard Lanzweert 
(+1906) en de electro-ingenieur G. Cobbaert stichtte Le Bon in 1893 een 
vennootschap en begin 1894 namen de plannen voor het aquarium vaste 
vorm aan. 

Norbert Hostyn
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In enkele steden begon men in die tijd met het installeren van aquaria als 
toeristische attractie: Bordeaux, Parijs, Napels, 
de Wereldtentoonstelling 1894 te Antwerpen....
Eind juni 1894 waren de werkzaamheden in die mate voltooid dat ze konden 
openen. Een paviljoen op de straat voor de fotostudio gaf toegang tot het 
souterrain. De ruimte, die via vensters boven de visbakken licht ontving, 
was versierd met faux-rocher, schelpen, visnetten en boompjes. Op zaterdag 
30 juni 1894 was de officiële opening voor stadsbestuur en pers. Vanaf 1 
juli was het grote publiek welkom. De ingangsprijs was 50 centimes en een 
seizoenabonnement had men voor 2,50 Fr.

Een gedeelte was voorbehouden aan zoetwatervissen: barbelen, voorns, 
grondels, snoeken, karpers, baarzen, forellen, zalmen, paling en brasems.
In een ander deel was de Noordzee present: kreeften, langoesten, 
zeenaalden, roggen, garnalen, schelvis, pladijs, tarbot, kabeljauw, 
kongeraal, sardines, hondshaaien, wijting, heilbot, heremietkreeften en ook 
zeenanemonen.
Edouard Lanzweert exposeerde er zijn grote verzameling schelpen en andere 
maritieme curiosa. Le Bon liet uit de Antillen (waar hij zakenbelangen had) 
exotische specimen overkomen.
Het in 1894 onafgewerkt gebleven gedeelte was kant en klaar tegen het 
seizoen 1895.

Op het voetpad in de Van Iseghemlaan stond het toegangspaviljoen van het 
aquarium. − Prentkaart Walschaerts (voor W.O.I) −           Verzameling Norbert Hostyn
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Vissers die het aquarium voorzagen van verse Noordzeevissen konden op 
een premie rekenen. Zeewater werd rechtstreeks uit zee getrokken via een 
buis die uitkwam aan de “kateie” ter hoogte van de Louisastraat. Het water 
werd constant ververst, gefilterd en verrijkt met zuurstof. Waterreservoirs 
met een capaciteit van 250 m³ zorgden voor de voeding van een twintigtal 
aquaria (wellicht is ook dat getal wat overdreven).

De eer voor het allereerste publiekstoegankelijke aquarium in Oostende 
komt dus Louis-Ferdinand Le Bon toe. Meteen ook een van de vroegste 
indoorattracties. De Eerste Wereldoorlog betekende het einde voor zijn 
initiatief aan de Van Iseghemlaan. Het was wachten tot het aquarium in het 
Zeemanshuis “El Mar” voor een opvolging.

De enige mij gekende afbeelding van het aquarium van Le Bon is deze tekening van 
Maurice Bonvoisin, afgebeeld in zijn prachtalbum “La Vie d’Ostende” dat hij in 1896 
onder zijn kunstenaarsnaam “Mars” publiceerde. 
Het kan bijna niet anders of er moeten foto’s van het aquarium bestaan, gemaakt 
door Le Bon. Maar deze kreeg ik nog nooit te zien.
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HET AQUARIUM IN HET ZEEMANSTEHUIS EL MAR

Het Zeemanshuis was een reusachtig complex gelegen langs het Sint-Petrus-
en-Paulusplein, de Paster Pypestraat en de Sint-Franciscusstraat. Architecten 
van dit fraaie gebouw waren Theo De Lee (1910-1967) en Jozef Vierin (1872-
1949). De eerste steen werd gelegd op 11 juni 1938 door deken Joseph-Leo 
Desmet. Vermeldenswaard is dat de Vrije Visserijschool eerder al een tijd 
in het 18de eeuwse gebouw was gevestigd dat nu gesloopt werd voor dat 
nieuwe Zeemanshuis.
Het grote pand groepeerde op eigentijdse wijze heel wat visserij- en 
maritiem gerelateerde functies. Vooreerst de nieuwbouw van de Vrije 
Visserijschool, het Visserijmuseum met de collecties van de “Visschersgilde” 
die net als de school overkwamen van de gebouwen in de Wellingtonstraat, 
waar de school al een tijd onderdak had. Verder: een laboratorium voor 
zeeonderzoek (met aquarium), een kapel, slaapgelegenheid voor vissers 
en zeelui uit den vreemde en voor schipbreukelingen, een ruime gelagzaal 
gekend als “’t Zal wel Gaan”, het klooster van de Aalmoezeniers van de 
Arbeid (die toen de Visserijschool runden), vergaderzalen en bureaus voor
de sociale werking ten voordele van de vissers en een bibliotheek voor de 
zeelieden.

Eerstesteenlegging van het Zeemanstehuis "El Mar" door Deken Desmet en 
Gouverneur Hendrik Baels, 1938.        (Foto Michaël)                                     Collectie De Plate 
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De katholieke zuil in  Oostende had er een monument van formaat bij. Het 
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, kort na de ingebruikname van het 
pand, veranderde de zaak. De Duitse bezetter vorderde het pand op en na de 
bevrijding werd het gebouw gebruikt door de Royal Navy. Pas na het einde 
van de oorlog in 1945 kon de herinrichting gestart worden.
Waren het aquarium en het maritiem museum aanvankelijk in twee zalen 
ondergebracht, dan werd dit alles nu gecombineerd in één ruimte: langs 
de muren de diverse aquaria, in het midden toonkasten en toontafels 
met de museumcollecties: opgezette zeevogels, schelpen, gedroogde en 
geprepareerde vissen, zeewieren, koralen en andere zeefauna en -flora.  
Ook modellen van vissersvaartuigen, maritieme instrumenten, verouderd 
didactisch materiaal betreffende visserijtechnieken...  Het aquarium-museum 
opende in de loop van 1947. Het grote publiek was nu ook welkom.

Om het aquarium regelmatig van levende vissen te voorzien werd beroep 
gedaan op de medewerking van de vissers.

Het Zeemanstehuis “El Mar”            
anno 1952

Boven de grote poort 
duidelijk de aanduidingen 
“Museum” en “Aquarium”.

Collectie Stad Oostende 
(Vervaardiger: R. Verbeke)

Tombolabiljet van een 
tombola ten voordele van 

de Visserijschool en het 
bijhorende museum, 1939                                                     

(Collectie De Plate)



47

Nu schakel ik even over op persoonlijke herinneringen.
Ik kan me niet herinneren dat we het aquarium ooit in klasverband hebben 
bezocht.
Van het College tot ginder was het nochtans niet ver. Dan maar op eigen 
houtje - en met de zegen van thuis-  er een keer alleen naar toe. En daarna 
nog één of twee keer. Dat was in de vroege jaren ‘60.
Eerst één (of was het twee?) hoog in de trappenhal tot aan de ingangsdeur. 
Ongezellig en klantonvriendelijk. Druk was het er niet, want behalve iemand 
aan het onthaal liep ik er telkens alleen. Een kleine helft van de aquaria waren 
gewoon leeg. Het museum, bijna in het halfduister, was eerder een open 
depot. Lekker ouderwets dus. En desolaat.
Ik schat dat zo rond 1963-1964 het aquarium zijn deuren sloot. Wat er met de 
collectiestukken is gebeurd, is me ongekend.

Alles straalde dus verval en desinteresse uit. Vissers-in-opleiding hadden er 
geen boodschap aan. Publiek kwam er amper over de vloer. 
Het museum-aquarium lag dan ook nog eens goed verborgen, trappen op, 

Interieur van het aquarium met de museumcollectie: scheepsmodellen, 
geprepareerde visssen, archeologische vondsten uit zee met o.a. de fameuze 
Duitse “baardemankruiken”
Collectie Stad Oostende                                                  (Vervaardiger: Luc Chatlen – Foto Luc)
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in het grote El-Mar gebouw. Al hing boven de toegangsdeur op het plein een 
bord met daarop “Aquarium”, veel kon dit niet verhelpen.
De aquarium- en museumruimte werd omgebouwd tot logeerkamers. Het 
was nu wachten tot in 1977 toen een aquarium in de vroegere Garnaalmijn 
opende.

Van het aquarium in El Mar bestaan enkele foto’s en een kleine reeks 
prentkaarten waardoor we ons hedentendage nog een beeld kunnen 
vormen van wat het ooit was. Ja, tussen dié toestanden en − pakweg −
Nausicaa in Boulogne of het aquarium van het Trocadéro in Paris is een 
lange weg afgelegd!

Interieur van het 
aquarium met de 
museumcollectie:
vitrine met 
scheepsmodellen

(Prentkaart Thill/Nels)

Verzameling:
Norbert Hostyn
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Eén van de nissen in de muur met zeevissen                                                   (collectie De Plate)

Interieur van het aquarium met de museumcollectie in vitrines en in 
toontafels: schelpen, scheepsmodellen, flessenscheepjes, boeken en een 
geïdealiseerde artistieke sculptuur van een visser uit de oudheid. 
            *** De “nissen” langs de muur waren de eigenlijke aquaria.
Collectie Stad Oostende                                                  (Vervaardiger: Luc Chatlen – Foto Luc)
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M. ROMMELAERE-DELEU

Voorhavenlaan 51
8400 Oostende

Vuurtorenwijk
Tel. 059/32 03 21

UURWERKEN - JUWELEN - SPORTTROFEEEN

oostendse Vishandel D.V.

Vismijnlaan 109 - 8400 Oostende

Tel. 0473 75 01 21
Fax 059/33 38 58

Openingsuren:
Maandag tot vrijdag:    7u30 - 17u00
Zaterdag en feestdagen:   7u30 - 12u30
Zondag    gesloten
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               Oktober

Onder de zwakke oktoberzon

worden de dagen steeds korter.

In het felle avondrood staan

de bomen er weemoedig bij.

Hun bladerdek wordt kaler.

Ongeduldig rukte de herfststorm

reeds aan de verkleurde bladeren.

Rijpe eikels en kastanjes

zijn spoorloos verdwenen.

Het bos wordt weldra

een oord van diepe rust.

                       Jozef Vandromme 
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WIE VAART ER MEE
MET DE NELE ?

****

Dagvaart van 10u00 tot 17u30
Middagmaal mogelijk, met belegde broodjes of warm (af te spreken)

Comsumpties aan €1,50

****

Namiddagvaart van 13u30 tot 17u30

maximum 25 passagiers

Voor meer info zie www.denele.be of neem contact met
André Nolf (0477 77 30 07)
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Graaf de Smet de Naeyerlaan 20

8400 Oostende

Graaf de Smet de Naeyerlaan 20

8400 Oostende
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AMERIKAANSE BOORMOSSEL

De Amerikaanse boormossel Petricolaria pholadiformis kwam oorspronkelijk enkel 
langs de oostkust van Noord- Amerika voor, maar werd omstreeks 1890 naar Europa 
gebracht (Engeland) samen met het transport van Amerikaanse kweekoesters 
Crassostrea virginica. De planktonische larven van de boormossel konden vervol-
gens de rest van Europa bereiken door mee te liften met zeestromingen. De soort 
werd voor het eerst in Belgische wateren waargenomen in Nieuwpoort in 1899. Nu 
leeft de soort vooral ter hoogte van onze oost- en middenkust. Deze tweekleppige 
boort gangen in turf- en veenblokken, hout, harde klei en kalksteen. In aanspoelen-
de veenblokken zijn vaak levende individuen terug te vinden. Lege schelpen spoelen 
vaak aan op onze stranden.

Wetenschappelijke naam 
Petricolaria pholadiformis (Lamarck, 1818)

Oorspronkelijke verspreiding 
De Amerikaanse boormossel was oorspronkelijk enkel gevestigd langs de oostkust 
van Amerika: van de Golf van St-Lawrence in Canada tot in de Golf van Mexico. 
Deze soort boort een gang in turf- en veenlagen, hout, harde klei en kalksteen, waar 
het de rest van zijn leven in verblijft. Jonge individuen worden ook wel eens tussen 
mosselbanken waargenomen. Hun woongebied strekt zich uit vanaf de uiterste 
laagwaterlijn tot midden in het zeewaarts gelegen getijdengebied.
Eerste waarneming in België In 1899 werd in Nieuwpoort de Amerikaanse boor-
mossel voor het eerst waargenomen. Kort daarna werd nog melding gemaakt van 
de soort, namelijk in 1900 en 1901 in Koksijde en Wenduine en in 1902 verspreid 
tussen Klemskerke en Blankenberge.

Verspreiding in België 
Sinds 1901 wordt de Amerikaanse boormossel als een algemene soort voor onze 
kust beschouwd. Een studie van de klei- en turfbanken te Raversijde (Oostende) 
wees uit dat de Amerikaanse boormossel er veel voorkwam in de eerste helft 
van de 20ste eeuw en ook meer recente studies bevestigen het succes van 
deze tweekleppige boorder in onze kuststreek. Gegevens van het Instituut voor 
Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO - Visserij) tonen aan dat de Amerikaanse 
boormossel vooral wordt aangetroffen in de kustzone van het Belgisch deel van 
de Noordzee, meer bepaald in het oostelijke deel - van Zeebrugge tot aan de 
Scheldemonding - in de nabijheid van oude of nieuwe loswallen. Onderzoekers van 
het ILVO - Visserij stelden wel vast dat het voorkomen van de soort vanaf de jaren 
1990 vanuit Zeebrugge meer opschuift naar het oosten toe, waarbij de grootste 
aantallen gevonden worden nabij de Scheldemonding. Eind de jaren 1980 werd de 
soort nog sporadisch waargenomen langs de westelijke kustzone, maar in de daar-
opvolgende jaren werden geen waarnemingen meer gedaan...
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Verspreiding in onze buurlanden 
De Amerikaanse boormossel werd voor het eerst in Europa waargenomen in Essex 
in het zuidoosten van Groot-Brittannië. 

De larven van de Amerikaanse boormossel leven vrij in de waterkolom en laten 
zich passief meevoeren met de heersende stromingen. Zo bereikte deze soort het 
Europese continent en dit voor het eerst in 1899 aan onze Belgische kust. Van hier-
uit verspreidde de Amerikaanse boormossel zich vooral noordwaarts. In 1906 werd 
de soort al in het noorden van Nederland (Vlieland) gesignaleerd en palmde hij 
vervolgens het Duitse Waddengebied in. In 1907 bereikte dit weekdier de Deense 
Noordzeekust en in 1910 het Skagerrak tussen Denemarken en Zweden. Twintig jaar 
later werd deze boormossel zelfs aangetroffen in het westelijk deel van de Baltische 
Zee. In zuidelijke richting verliep de verspreiding van de Amerikaanse boormossel 
heel wat moeizamer. In 1903 werden de eerste exemplaren in Duinkerke gevonden. 
In 1910 zag men deze boormossel ook in Calais en in 1914 in Boulogne- sur- mer, 
zijn meest zuidelijke punt tot nu toe. Wetenschappers wijten deze moeizame zuide-
lijke verspreiding aan de overheersende stromingen aan onze Noordzeekusten: deze 
verplaatsen zich namelijk vanuit het zuidwesten naar het noordoosten, waardoor 
de vrij levende larven moeilijk naar het zuiden getransporteerd worden. Sinds de 
snelle gebiedsuitbreiding in het begin van vorige eeuw is er weinig veranderd in de 
verspreiding van de soort. Op sommige plaatsen is hij echter achteruitgegaan of 
verdwenen, zoals in de Deense Waddenzee. Vermoedelijk lag dit aan een gebrek 
aan aanpassingsvermogen, plaatselijke parasieten of concurrentie.

Wijze van introductie 
De introductie in het zuidoosten van Groot-Brittannië gebeurde samen met de 
import van Amerikaanse oesters. De Amerikaanse boormossel vestigde zich en ver-
grootte zijn areaal door middel van transport van zijn larven met zeestromingen. 
Omwille van een zuidwaartse stroming langs de oostkust van Groot- Brittannië 
kwam deze boormossel terecht aan de Belgische kust waar hij zich snel vestigde.

Rond 1890 werden veel 
Amerikaanse oesters 
Crassostrea virginica in 
die streek geïmporteerd, 
waartussen de boormossel 
vertoefde en zo per ongeluk 
meekwam. Van hieruit ver-
spreidde dit schelpdier zich 
op een natuurlijke wijze in 
noordelijke richting tot aan 
de Humbermonding. ©VLIZ Decleer
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Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien 
De vrouwelijke Amerikaanse boormossel produceert jaarlijks zo’n 3 tot 3,5 miljoen 
eitjes, wat de kans op overleving aanzienlijk verhoogt. De larven kunnen zich over 
grote afstanden verspreiden, door passief mee te liften op de heersende 
zeestromingen. Volwassen boormosselen kunnen zich ook verspreiden met de stro-
mingen door zich in te boren in drijvend hout.

Factoren die de verspreiding beïnvloeden 
De Amerikaanse boormossel is afhankelijk van de aanwezigheid van turf-, veen- 
of kleibanken om zich te vestigen. Hij boort er een gangetje In en blijft daar zijn 
volledige verdere leven. De verspreiding van deze soort is dan ook beperkt tot 
gebieden waar dit geschikte habitat kan gevonden worden. Op plaatsen waar er 
niet teveel ophoping van zand is boven op de turf- en kleibanken, is de soort heel 
succesrijk. De ingegraven tweekleppige heeft twee buizen of sifons die tot boven 
het bodemoppervlak komen: één voor de Instroom van water en voedsel; de ande-
re voor het afvoeren van water en voedselresten. Op plaatsen waar er echter veel 
zandophoping is, kunnen de sifons bedolven worden onder het zand. Hierdoor ver-
liest de boormossel het contact met het zeewater (zijn zuurstof- en voedselbron) en 
sterft hij. Soms wordt de Amerikaanse boormossel ook aangetroffen in zandbodems 
waar veel kokers van de kokerworm Lanice conchilega in aanwezig zijn en het zand 
vasthouden.

Effecten of potentiële effecten en maatregelen 
De Amerikaanse boormossel kende een snelle verspreiding langs onze kust in het 
begin van de vorige eeuw en heeft mogelijk een invloed gehad op het achteruitgaan 
van de inheemse witte boormossel Barnea candida in deze periode. Er is echter 
geen enkele studie beschikbaar die dit met cijfers kan bewijzen. Indien de witte 
boormossel een achteruitgang kende in de eerste helft van de 20ste eeuw, dan is hij 
na 1950 al terug aan een opmars bezig. In 1993 werd de inheemse boormossel op 
verschillende locaties langs de Belgische kust waargenomen en zowel onze inheem-
se soort als de indringer bleken er naast elkaar te leven. De Amerikaanse boormos-
sel verkiest de blootgestelde turf- en kleibanken, terwijl de witte boormossel meer 
zandophoping verdraagt. De Amerikaanse boormossel gaat er aan onze kust lokaal 
te Raversijde echter wel op achteruit door het verzanden van de aanwezige turf- en 
kleibanken. Maatregelen tegen de Amerikaanse boormossel zijn tot noch toe niet 
getroffen. De vraag wordt echter gesteld of maatregelen wel nodig zijn. De soort 
lijkt immers nergens een aantoonbaar probleem te vormen en op bepaalde plaat-
sen ook vanzelf achteruit te gaan.

Specifieke kenmerken 
De schelp van de Amerikaanse boormossel is langwerpig cilindrisch en heeft een 
witte kleur aan de buitenzijde. De buitenzijde van de schelpen is eerder vuilwit tot 
vleeskleurig, de binnenzijde Is glanzend wit. De Amerikaanse boormossel bereikt 
een grootte van 5 à 6,5 centimeter. 
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Vanuit de top van de schelp vertrekken ribben die in het voorste deel van de schelp 
dik zijn en dunner worden naar het achterste deel (zie foto nr 1). Deze ribben wor-
den gekruist door groeiringen, waarbij op de plaats van de kruising telkens een ver-
dikte knobbel zit. Het is met deze knobbels dat het weekdier zich een gang graaft. 

Een ander verschil tussen de twee soorten bevindt zich in de aanwezigheid van de 
slottanden: de witte boormossel heeft er geen, terwijl de Amerikaanse boormossel 
er twee heeft op de rechterschelp en drie op de linkerschelp. Een derde duidelijk 
verschil bevindt zich langs de binnenzijde van de schelp. Bij de witte boormossel 
is er onder de top een lang uitsteeksel aanwezig dat men “apophyse” noemt. De 
Amerikaanse boormossel heeft geen apophysen. Beide boormossels worden vaak 
aangetroffen in een uitgestrekte of gedrongen vorm, afhankelijk van het soort 
bodem waarin ze leven.

De Amerikaanse boormossel 
lijkt sterk op onze Inheemse 
witte boormossel Barnea 
candida en kan er gemakke-
lijk mee verward worden. De 
inheemse soort heeft echter 
een duidelijk omgeslagen 
voorrand of lip en bezit een 
extra schelpstuk aan de 
bovenkant van de schelp 
(zie foto’s ). De verdikte 
knobbels zijn bij de witte 
boormossel veel scherper 
dan bij de Amerikaanse 
soort.
Foto nr 2: aantal lege schel-
pen van de niet- inheemse 
Amerikaanse boormossel 
Petricola pholadiformis. 
Op het doublet links onder 
is te zien dat deze soort 
geen extra schelpstuk aan de 
bovenkant van de schelpen 
heeft (bron: Wikimedia). 
Foto nr 3: schelp van de 
inheemse witte boormossel 
Barnea candida, met een 
duidelijk zichtbaar extra 
schelpstuk aan de bovenzijde 

(© Ward Appeltans).

1

2

3
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Weetjes 
Gaatjes in het zand 
Bij een strandwandeling kun je dikwijls gaatjes In het zand vinden. Vaak is dit de 
instroomopening van een ingegraven worm of schelpdier. Vind je een 8-vormig 
gaatje, dan zou je daar wel eens een Amerikaanse boormossel kunnen vinden!

Links-rechts-effecten 
Wie schelpen verzamelt op één bepaalde locatie, heeft misschien al opgemerkt dat 
men enkel linker- of rechterhelften van een soort vindt. Dit komt omdat stroming de 
twee verschillende schelphelften in een andere richting uitstuurt door hun ongelijke 
vorm. Ook bij de schelpen van de Amerikaanse boormossel heeft men dit kunnen 
aantonen.

Petricolaria pholadiformis, wablief? 
De Amerikaanse boormossel heeft zijn wetenschappelijke naam, Petricolaria phola-
diformis, zeker niet gestolen. In het Latijn betekent ‘petra’ rots of steen terwijl ‘cola’ 
komt van colo wat ‘bewonen’ betekent. Pholadiformis wordt dan verklaard als ‘de 
vorm van een pholade’, terwijl een ‘pholade’ een boormossel is. Het gaat hem dus 
om een soort In de vorm van een boormossel die woont in rots of stenen.

                                                                                                                    Rudy Laforce

Hoe verwijzen naar deze fiche? 
VLIZ Alien Species Consortium (2011). 
Amerikaanse boormossel - Petricolaria pholadiformis. 
Niet- inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estu-
aria. VLIZ Information Sheets, 52. 
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 5 pp.

                                                                                                  
VLIZ Alien species consortium: 
http://www.vliz.be/imis/imis.php?module=proiect&proid=2170 

Lector: Thierry Backeljau 

Online beschikbaar op: http://www.vliz.be/wiki/Liist niet-inheemse soorten Belgisch 
deel Noordzee en aanpalende estuaria
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