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Hobbybioloog neemt eitjes mee van strand • 11 diertjes sterven, 1 niet

Omer de zeekat woont in aquarium

ZEEBRUGGE/DUDZELE

Het hoeft niet altijd een goudvis te zijn:
Hans De Blauwe (56) uit Dudzele brengt
in zijn aquarium een zeekat, een soort
inktvis, groot. Op het strand van Zeebrug-
ge vond hij 12 zwarte eitjes en nam ze
mee naar huis. Elf diertjes stierven snel,
eentje overleefde het. «Omer eet alleen
bewegende diertjes, dus ik moet bijna da-
gelijks naar het strand om garnaaltjes.»

BART BOTERMAN

Als auteur van het boek ‘Strand-
vondsten: een praktische veld-
gids’ wist brandweerman en
hobbybioloog Hans De Blauwe
in oktober meteen wat hij in het
water zag liggen tijdens een
strandwandeling in Zeebrugge.
«Eitjes van een zeekat, een soort
inktvis die sepiakleurige inkt
spuit, zien eruit als een zwart

trosje druiven. Ik was wel ver-
baasd over de timing, aangezien
de weekdieren normaal gezien
pas in het voorjaar eitjes leggen.
Ze trekken dan massaal naar de
Oosterschelde», vertelt Hans,
die ook lid is van de Strandwerk-
groep. «Ik had geluk: de eitjes
staken nog net onder water. Als
ze op het droge liggen, gaan ze

meteen kapot. Ik stak ze in een
emmer met zeewater, nam ze
mee naar huis en legde ze in een
zoutwateraquarium. Enkele
weken later werden twaalf mi-
nuscule zeekatjes geboren. Ik
had er weinig goede hoop op,
want de overlevingskans in een
aquarium is erg klein. Ondanks
het voeden met kleine vlo-
kreeftjes die ik uit het laagwater
viste - zeekatten willen name-
lijk alleen bewegend voedsel -
stierven elf van de twaalf exem-

plaren. Eentje overleefde wel en
is intussen flink aangesterkt. Ik
heb het dier Omer genoemd.»
Zeekatten komen algemeen
voor in de Noordzee, maar wor-
den zelden gezien, omdat ze
zich in de bodem schuil houden.
Vooral ‘s nachts jagen ze op
krabben, garnalen, visjes, slak-
ken en tweekleppigen.

Tentakels
«De manier waarop is fascine-
rend. Van tussen de acht kop-
tentakels rond de mond schie-
ten twee langere vangtentakels
vooruit. Met de zuignapjes
wordt de prooi gegrepen en
naar de mond gesleurd. Een
snavelachtige bek bijt de prooi
vervolgens in stukken», legt
Hans uit. «Toen Omer groter
werd, schakelde ik van vlo-
kreeftjes over naar slijpgar-
naaltjes en daarna steurgarna-
len. Die zijn allemaal te vinden

in de laagwaterlijn, waardoor ik
bijna dagelijks naar het strand
moet om voedsel.»

Vrijlaten
Of Omer een mannetje of een
vrouwtje is, weet Hans niet.
«Het geslacht is moeilijk te be-
palen. Ik vond Omer gewoon
een leuke naam», vertelt hij.
«Mannetjes leven tot drie jaar,
vrouwtjes sterven meestal na
een jaar kort na de afzetting van
de eitjes. In de paasvakantie zal
ik het dier wellicht wel vrijlaten,
want het voederen wordt nogal
arbeidsintensief en bovendien
zal het aquarium te klein wor-
den. Zeekatten kunnen immers
tot 40 centimeter lang worden»,
glimlacht hij. Hans nodigt ten
slotte iedereen met interesse
voor aanspoelende fauna uit
op de Nationale Schelpentel-
dag op 17 maart in tien kustge-
meenten. Meer info op vliz.be.

Hans De Blauwe is auteur van ‘Strandvondsten: 
een praktische veldgids’. Foto’s Benny Proot

BRUGGE
Geen straf, wel
voorwaarden voor 
18-jarige inbreker
Een 18-jarige jongeman uit Brugge
heeft van de rechter in Kortrijk
geen straf gekregen nadat hij bij 
orthopedagogisch centrum Sint-
Idesbald in Roeselare bij een in-
braak met een koffertje met 750
euro aan de haal ging. Dave R.
kreeg opschorting van straf maar
moet zich wel aan enkele voor-
waarden houden om die gunst te
behouden. 
De inbraak vond op 20 juli vorig
jaar plaats. Via een open kantel-
raam drong R. de burelen van de
onderwijsinstelling in buitenge-
woon onderwijs binnen. Amper
drie maanden later vloog hij al ruim
twee maanden de cel in voor dief-
stallen in de Brugse regio. De raad-
kamer in Brugge legde hem daarna
een avondklok op. Hij mag ook
geen contact meer hebben met het
drugsmilieu. De jongeman besefte
dat hij het roer moet omgooien. Tij-
dens zijn jeugd vertoefde hij vaak in
pleeggezinnen en instellingen om-
dat zijn moeder zwaar drugsver-
slaafd was. (LSI)

KOOLKERKE
Tonnagebeperking
voor vrachtwagens
van kracht
Vrachtwagens die meer dan 3,5 ton
vervoeren, mogen voortaan niet
meer door Koolkerke rijden. Het
gaat voornamelijk over zwaar ver-
keer vanuit Brugge en Knokke via
de N374 en de N376. 
Op vraag van de stad Brugge werd
ook in de buurgemeente Knokke-
Heist het zwaar verkeer richting
Koolkerke verboden, en worden
vrachtwagens naar de nieuwe A11
gestuurd in plaats van door de
woonkern. Na Koolkerke, en eerder
Dudzele, is het straks ook de beurt
aan de andere woonkernen van de
randgemeenten. Zo wordt binnen-
kort ook de doortocht van Lissewe-
ge en Zwankendamme onder-
zocht. (BHT)

ZEEBRUGGE
Unizo: «URB SEA 
op strand is wél
goede zaak»
Unizo Brugge gaat niet mee in het
protest van een lokale horeca-uit-
bater in Zeebrugge-Bad over de
komst van URB SEA. Dat is een
nieuw paviljoen met horecazaak
vanaf de lente op het strand. «Dit
zal extra toeristen aantrekken en
dus ook de horeca in Zeebrugge
een boost geven», denkt voorzitter
Hendrik Vermeulen. Een lokale uit-
bater vond het niet eerlijk dat die
niet de kans had gekregen om extra
beachbars te plaatsen, terwijl de
stad het wel mag. «Ik steun die
vraag wel», zegt Vermeulen. «Er is
nog ruimte in Zeebrugge voor ex-
tra strandbars. Ze kunnen verster-
kend werken.» (BHT)

OOSTKAMP
Infovergadering 
over aanleg derde 
en vierde spoor
De gemeente Oostkamp organi-
seert in samenwerking met Infrabel
en de NMBS op 27 februari om
19.30 uur in de Valkaart een info-
vergadering omtrent de werken
voor de aanleg van een 3de en 4de
spoor. 
Momenteel is Infrabel bezig met de
bouw van de nieuwe spoorweg-
brug langs de Moerbrugsestraat en
binnenkort wordt gestart met de
aanleg van de spoorbedding voor
de twee nieuwe sporen en de herin-
richting van de stationsomgeving.
Op 16 februari wordt de Moerbrug-
sestraat ‘s nachts afgesloten voor
het plaatsen van portieken om tij-
delijke montagetorens weg te ne-
men. Van 16 maart tot en met 18
april zal de straat afgesloten zijn
voor alle verkeer. (SDVO)

84-jarige vrouw sterft na val
met elektrische fiets

Een 84-jarige vrouw uit Knokke-Heist is gisterenoch-
tend om het leven gekomen bij een zware valpartij
met haar elektrische fiets.
De bejaarde fietste gisterochtend rond 11 uur langs
de Herenweg in Westkapelle, niet ver van haar wo-
ning. Een bestuurder van een lichte bestelwagen ver-
klaarde aan de politie dat hij de vrouw van haar fiets
zag vallen. De tachtiger was op slag dood. «Volgens
de eerste vaststellingen is er van een aanrijding geen
sprake», klinkt het bij het parket, dat een verkeers-
deskundige ter plaatse stuurde. De precieze omstan-
digheden van het ongeval worden vandaag verder
onderzocht.
De politie sloot de Herenweg een tijdlang af voor alle
verkeer en bracht intussen de nabestaanden op de
hoogte. De brandweer plaatste in de Herenweg een
tent over het lichaam. (MMB)

WESTKAPELLE

De brandweer zette een tent boven het lichaam
van het slachtoffer. Foto Mathias Mariën

«Looppiste vesten zit vol putten met plassen»
Bij de minste regen staat de loop-
piste langs de vesten rond Brugge
onder water. Raadslid Sandrine De
Crom, zelf een fervent loopster,
vraagt actie van het stadsbestuur.
«We gaan nog deze week putten en
verzakkingen vullen», zegt sche-
pen Dolores David.

«Hoe moeilijk kan het zijn om de
looppiste effen te houden, zonder
putten met plassen?», vraagt  San-
drine De Crom zich af. «Niet alleen
mensen die houden van lopen,
maar ook wandelaars ervaren dat
als storend. Voor veel Bruggelingen
is wandelen de manier om gezond
te blijven. En terecht. Zo zijn de
voordelen van slechts driemaal per
week een half uurtje wandelen op
je gezondheid spectaculair. Tot aan
je rug vol modderspetters hangen
als je met je hond even rond het Stil
Ende wandelt, kan echt de bedoe-
ling niet zijn.» 
Ze roept de stad op om wat extra
aandacht te hebben voor de piste.
«Hier en daar wat putten vullen met
extra kiezelsteentjes: dat kost bijna
niks.» De oproep valt niet in dove-
mansoren, want de stad grijpt in.
«We gaan nog deze week putten en
verzakkingen vullen», zegt schepen
van Sport Dolores David (sp.a). «De
opmerking is volledig terecht, zeker
ook in aanloop naar een aantal be-
langrijke sportevenementen zoals
Dwars door Brugge. De dienst
Openbaar Domein neemt deze taak
op zich.» (BHT)

BRUGGE

Sandrine De Crom loopt door een plas op het parcours. Foto Proot

In de paasvakantie zal
ik Omer wellicht
vrijlaten, want het
voederen wordt nogal
arbeidsintensief

HANS DE BLAUWE

Omer de zeekat, een soort inktvis. «Geen idee of het een mannetje of vrouwtje is», zegt Hans.

Nog tot vrijdagavond is de Sportlaan ter hoogte van
de nieuwe serviceflats Residentie Cypres in Knok-
ke-Heist omwille van werken afgesloten voor het
doorgaand verkeer. Plaatselijk verkeer kan de
Sportlaan nog inrijden en wordt via de Handboog-
straat omgeleid naar de Koningslaan. De werken
vinden bewust plaats tijdens de krokusvakantie om
de verkeershinder voor de leerlingen van het Sint-

Bernardusinstituut tot een minimum te beperken.
Aannemer D’hondt heeft de straat tussen huisnum-
mer 6 en 9 over de gehele breedte opgebroken. Gis-
teren plaatste het AGSO-Waterbedrijf nieuwe wa-
terleidingen en rioleringen. Vandaag wordt het op-
gebroken gedeelte van de rijweg hersteld. Tegen
vrijdagavond wordt de Sportlaan opengesteld voor
alle verkeer. (MMB)

KNOKKE-HEIST Sportlaan afgesloten tot vrijdagavond

Een 34-jarige Algerijn is
door de raadkamer geïn-
terneerd voor een brand-
stichting in de gevangenis
van Brugge. Op 15 juni
ontstond brand in z’n cel.
Het personeel kon het
vuur blussen. Mohamed
A. zou kledij in brand ge-
stoken hebben, maar ont-
kende dat. De gerechts-
psychiater oordeelde dat
A. ontoerekeningsvat-

baar is, waardoor de raad-
kamer hem liet interne-
ren. Op het moment van
de feiten zat de man in
voorhechtenis voor vijf
inbraken in handelsza-
ken in Oostende. Hij kreeg
daarvoor eind december
vier jaar cel. Die straf
moet hij normaal na zijn
internering uitzitten,
maar zijn advocate teken-
de al beroep aan. (SDVO)

BRUGGE Man geïnterneerd voor
brandstichting in cel


