Noordzee-aquarium te Oostende
André Annys

Wie ooit Oostende aandeed en er op zijn gemak,
zoals elke doordeweekse toerist, de visserskade
afkuierde moet zeker oog in oog hebben gestaan
met het Noordzee-aquarium. Het gebouwtje rijst
midden op de kademuur op, slechts enkele pas
sen verwijderd van de "tra p ” , de vismarkt. Het
aquarium is in Oostende een begrip geworden.
Weinig vissers die er nog nooit iets hebben afge
leverd dat ze niet kenden of waar ze geen raad
mee wisten. Het aquarium is gevestigd in het
voor de bewoners van de kuststad bekende
' 'gernoaskot' ’, het gebouw waar tot voor een vijf
tiental jaren de garnalenafslag gehouden werd.
De verkoop van de garnalen verhuisde om prak
tische redenen naar de vismijn en gedurende et
telijke jaren bleef het pand leeg. Alleen oude vis
sers troffen er elkaar in de namiddag om er een
partijtje kaart te leggen en te keuvelen over voor
bije avonturen. In 1977 werd onder impuls van
het gemeentebestuur de start gegeven voor het
opbouwen van een aquarium waarin de commer
ciële en niet-commerciële visssoorten zouden te
zien zijn. Met bijstand van enkele aquariumclubs
kwam het geheel uiteindelijk tot stand en vormt
nu een niet meer weg te denken schakel in de
popularisatie van de mariene biologie. Het aqua
rium kan bogen op een toeloop van meer dan
50000 bezoekers per jaar, een cijfer om eventjes
bij stil te staan. Maak slechts één tiende van de
ze bezoekers lid van Biologia Maritima en....
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Het aquarium staat open voor iedereen en rond
leidingen worden op verzoek verzorgd door René Vansteenkiste en Eddy Eneman, twee fanaten
die er reeds van het eerste uur bij waren en dan
ook over een enorme bagage beschikken op het
gebied van mariene biologie.
Het aquarium beschikt over 13 bakken (10 van
580 I, 2 van 2000 I en 1 van 3500 I.). Elke bak be
vat organismen die specifiek zijn voor een be
paald gedeelte van de zeebiotoop.
Bak I bevat tropische vissoorten, die zoals alle
materialen, die uit de warme wateren afkomstig
zijn, spectaculaire kleuren vertonen .
Bak 2, een echt pareltje, toont ons de volgende
diersoorten:
Mollusca: Hinia reticulata, Patella vulgata, Crepidula fornicata en Pecten maximus; Echinodermata:
Psammechinus
miliaris
(gewone
zeeappel); Wormen: Aphrodite aculeata (fluwe
len zeemuis); Vissen: Zoarces viviparus (puitaal),
Myoxocephalus scorpius (zeedonderpad), Agonus cataphractus (harnasmannetje) en Biennius
pholis (slijmvis).
Bak 3 en bak 4 zijn kleine tuintjes met de ” bloemen” -pracht die er in tentoongesteld wordt.
Naast Actinia aequina (paardeanemoon), Metridium senile (zeeanjelier) en Aicyonium digitatum
(dodemansduim) leven in deze bakken nog Paiaemon serratus (steurgarnaal), Ophiotrix fragilis
(brokkelster), Callionyrrus iyra (pitvis), Gaidropsarus mediterraneus (driedradige meun) en Trigia corax (rode poon).
Bak 5 bevat naast Anguiita anguiiia (aal) nog en
kele exemplaren van Taurulus bubalus (groene
zeedonderpad), een visje dat we steeds weer be
wonderen om zijn pracht.
Bak 6 toont ons Trisopterus luscus (steenbolk)
en enkele zeer begeerde commerciële vissoor
ten: Merlangius merlangius (wijting), Pollachius
poiiachius (vlaswijting) en Solea solea (tong).
Bak 7 bevat enkele gullen (jonge kabeljauw =
Gadus morhua), Ftaja clavata (gewone of stekeljan.-feb. 1985
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rog) en een vissoort die aan onze kust verkocht
wordt onder de naam "zeepaling” of "zeehond
jes” , Scyliorhinus caniculus (hondshaai).
De volgende bak (8) wordt momenteel bezet
door een reus van een Conger conger (om de
verwarring groter te maken: zeepaling), Platichtys flesus (bot) en Scopthalmus maximus
(tarbot). Tussen deze vissen vindt ook Cancer
pagurus (noordzeekrab) zijn gading.
Bak 9 is net als nummer 2 een lust voor het oog.
Slechts twee vissoorten vinden hierin hun ver
blijf: Cyclopterus lumpus (snotolf) en Pholis gunnellus (botervis). Heersers over deze mini-zee

Aquaria 1 t/m 5 en 9 t/m 13: 5 8 0 1; 6 en 8: 2000 I;
7; 3500 I. A. collectie organismen op formal; B.
Crustacea; C. Moliusca; D. Fossielen; E. Echinodermata.
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zijn echter Buccinum undatum (wulk), Crepidula
fornicata (muiltje) en Eupagurus bernhardus
(hermietkreeft). Dit onderwatertuintje wordt dan
nog versierd met de elegante verschijning van
de zeeanjelier.
De 10de en 11 de bak worden weerom bevolkt
met vissoorten, die door fijnproevers niet ver
smaad worden: Pleuronectes platessa (pladijs),
Poilachius virens (koolvis) en Dicentrachus iabrax (zeebaars). Verder zien we nog Ciliata
musteia (vijfdradige meun) en Maia squinado
(spinkrab).
De voorlaatste bak (12) bevat jongere dieren, die
gescheiden worden gehouden en de laatste bak
(13) geeft ons een beeld van de overgangsfauna
naar het Lusitanische en Mediterrane gebied.
Naast de aquaria met levende organismen, be
schikt het Noordzee-aquarium nog over een
prachtcollectie, waarin we Moliusca , Crustacea
en Echinodermata van voor onze kust terugvin
den. Deze verzameling werd bijeengebracht
door de heren Vanwalleghem R., Nolg F., Van
Outryve R. en Vanhoeck A. Ook fossiel materiaal
ontbreekt niet. Een stand gewijd hieraan kunt u
vinden in hetzelfde zaaltje waar de andere ge
droogde en opgezette dieren te zien zijn.
Tenslotte beschikt het Noordzee-aquarium nog
over een bescheiden verzameling materiaal dat
opgezet werd in formol. Deze collectie pronkt
vooraan bij de ingang en is de blikvanger voor de
bezoekers.
Vergeten wij ook niet de Oostende vissers die
hielpen en nog altijd helpen door de aanvoer van
vers materiaal. Dank zij deze mensen kan het
aquarium bogen op een reputatie die over het
gehele land bekend is.
Het Noordzee-aquarium is alle dagen geopend
van 10.00 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 18.00
uur, uitsluitend in de periode van 1 mei tot 30
september. Van 1 april tot 1 mei slechts tot 17.00
uur. De rest van het jaar staat het Noordzeeaquarium voor de bezoekers alleen open op za
terdag en zondag, van 10.00 tot 12.00 en van
14.00 tot 18.00 uur. De toegangsprijs bedraagt
voor kinderen en groepen 20 BFr en voor vol
wassenen en enkelingen 40 BFr.
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