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Wetenschappelijke Nascholing Koksijde
Voor het eerst sinds de oprichting van het cultuurcentrum CasinoKoksijde in
2000 zet het gemeentebestuur van Koksijde zich in voor het organiseren van een
lessenreeks voor senioren. Naast het educatieve aanbod dat sinds de start verzorgd
wordt door partners zoals Actueel Denken en Leven, Vormingsplus en Davidsfonds
Universiteit Vrije Tijd, werkt ons bestuur thans samen met de Universiteit Gent om
een aantal leerrijke thema’s te behandelen.
We zijn bijzonder verheugd dat de UGent deze samenwerking wil aangaan.
Koksijde is daarmee de eerste en enige kustpartner van de vooraanstaande
universiteit. Zo zijn we ervan overtuigd, en tegelijk trots, dat de lessenreeks u
diep en kwalitatief in diverse onderwerpen zal inwijden. Daarvoor staan immers
de professoren garant, specialisten in hun vakgebied!
Aan alle studenten een boeiende ervaring toegewenst, in de blije wetenschap dat
men nooit te oud is om te leren!

Marc Vanden Bussche
Burgemeester
Jan Loones
Schepen van Cultuur
Lander Van Hove
Schepen van Onderwijs
Joeri Stekelorum
Gemeentesecretaris

Woord vooraf
De wetenschappelijke nascholing van de Universiteit Gent biedt senioren de
mogelijkheid om zich te verdiepen in een aantal wetenschappelijke onderwerpen.
De lessenreeks behandelt jaarlijks een vijftal thema’s, gespreid over meerdere
namiddagen, en telt jaarlijks meer dan 950 leden.
De cursus houdt het midden tussen de vrijblijvendheid van een voordracht
en de grondigheid van een universitaire opleiding. En net dat maakt de
wetenschappelijke nascholing van de UGent zo bijzonder: in slechts enkele dagen
heeft u al snel heel wat bijgeleerd.
In oktober 2013 lanceert de UGent, in samenwerking met het gemeentebestuur
Koksijde, een proefproject met negen lezingen. Van oktober 2013 tot en met
maart 2014 staan drie onderwerpen op het programma in Koksijde. Elk onderwerp
wordt gespreid over drie lessen.
De lessenreeks wordt geopend door prof. Peter Troch en prof. Julien De Rouck
met een bijzonderheid voor Koksijde als badstad: zij behandelen de vraag of een
waterbouwkundig ingenieur de zee kan intomen. Vervolgens heeft prof. Jean
Bourgeois het over de Scythen, historisch en archeologisch bekeken. Prof. Jacques
Van Keymeulen zal u ten slotte meer bijbrengen over dialecten in Vlaanderen,
het ontstaan van de Nederlandse schrijftaal en het Afrikaans, met aandacht voor
de herkomst van de verschillen met het Nederlands.
Ik wens u alvast een boeiende kennismaking met de eerste editie van
de wetenschappelijke nascholing van de UGent in Koksijde.

Prof. Paul Van Cauwenberge
rector UGent
Juli 2013
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Kan de zee getemd worden door de
waterbouwkundig ingenieur?
Prof.dr.ir. Peter Troch
Prof.dr.ir. Julien De Rouck
Vakgroep Civiele Techniek

Inleiding
Traditioneel bouwen kustwaterbouwkundige ingenieurs stabiele kustverdediging
constructies langsheen de kustlijn om golven, stroming en waterpeilen te keren.
Dankzij deze constructies (zoals dijken, golfbrekers en kaaimuren) kan bewoning,
toerisme, transport, nijverheid enz... zich volop ontwikkelen. Op die manier pro
beert de waterbouwkundig ingenieur het gevecht tegen de krachten van de zee
te winnen.
Dit gevecht wordt op wereldschaal gestreden. Naar schatting leeft meer dan de
helft van de wereldbevolking aan de kust (in een kuststrook van een vijftigtal
kilometer breed), en de migratie naar de kust neemt nog steeds toe. De klimaat
veranderingen die tegenwoordig niet meer uit het nieuws weg te branden zijn,
zullen onrechtstreeks leiden tot een stijging van de huidige zeespiegel, alsook
tot meer en zwaardere stormen, waardoor de druk op de kust(verdediging)
opgevoerd wordt. De veiligheid van de bestaande constructies dient herbekeken
te worden.
Historische en recente rampen met veel menselijk leed en materiële schade,
zoals de overstromingen in 1953 langsheen de Nederlandse en Belgische kust, of
de tsunami’s in Indonesië en Japan, tonen aan dat de zee zich niet zomaar laat
temmen door onze constructies. Anderzijds is onze economie sterk gesteund op
inventieve waterbouwkundige infrastructuur (zoals de haveninfrastructuur van
Zeebrugge).
De zee biedt bovendien een zeer interessante hernieuwbare energiebron:
golfenergie. Op welke wijze kan de waterbouwkundig ingenieur die golfenergie
optimaal oogsten met behulp van vernuftige machines: golfenergieconvertoren?
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18 november 2013: Golven op zee, in estuaria en langsheen
rivieren: ontstaan, voortplanting en hun effecten op mens en
natuur (Peter Troch).
Tijdens de eerste les worden de verschillende soorten watergolven en hun (dikwijls
vernietigende) effecten besproken. Wasgolven, veroorzaakt door hevige regenval,
zorgen voor overstromingen in laaggelegen delen van een rivierbekken. Getijgolven
(de zgn. lange golven) en stormopzet die het Schelde-estuarium binnenlopen,
bedreigen de rivierdijk en stromen over de kruin van de rivierdijk. Windgolven (de
zgn. korte golven) slaan op de zeedijken en bedreigen bv. de lagergelegen bin
nenstad van Oostende met overstroming. De desastreuze tsunami’s (vers in het
geheugen geprent sinds 2004 en 2011) verwoesten grote kustgebieden en zorgen
voor zeer veel menselijk leed. Mascarets langsheen getijrivieren zijn een wonderlijk
verschijnsel van de natuur tijdens uitzonderlijke hydrodynamische condities.
Al deze golven worden op een verschillende manier gegenereerd (door neerslag,
aantrekking van maan en zon, wind, of aardbevingen), en planten zich anders voort
langsheen zee of rivier. De effecten ervan op mens en natuur zijn eveneens zeer uit
eenlopend. Deze verschillende types golven, hun ontstaan en voortplanting, en de
menselijke verdediging ertegen, worden kort besproken.

25 november 2013: Bouwen op zee: het gevecht tegen golven
en stroming (Peter Troch).
Er zijn verschillende oplossingen voor kustverdediging beschikbaar, die bovendien
onderhevig zijn aan “moderne” trends, in functie van de technische evolutie (van
kennis en materieel). Enerzijds kan de oplossing van de harde zeeweringen (dijken,
golfbrekers) voorgesteld worden, en anderzijds de oplossing van de zachte zeewe
ring (kunstmatige eilanden en zandsuppleties). We kijken naar voorbeelden uit Bel
gië en Nederland, maar nemen ook een kijkje wereldwijd. Het historisch perspectief
wordt hierbij niet vergeten. We proberen inzicht te verschaffen in de werking en de
opbouw van deze waterbouwkundige structuren. Tenslotte kijken we ook kort naar
de beschikbare ingenieursmethodes om het ontwerp van dergelijke structuren te
berekenen. Wie zei ook al weer dat elk groot waterbouwkundig project een eerste
vorm krijgt op de achterkant van een sigarenkistje…?

Bouw van de (nieuwe) buitenhaven in Zeebrugge
(Julien De Rouck).
De haven van Zeebrugge heeft een lange voorgeschiedenis die in feite terugloopt
tot de Middeleeuwen toen Brugge een belangrijke handelsstad was dankzij een
natuurlijke verbinding met de zee via het Zwin. Maar in de loop van de 16de eeuw
verzandde het Zwin… Pas in 1895 werd onder impuls van Koning Leopold II
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besloten een voorhaven, Zeebrugge genoemd, te bouwen. Brugge en Zeebrugge
werden met mekaar verbonden via het Boudewijnkanaal. De werken werden uit
gevoerd in de periode 1896-1907.
Tot in de vijftiger jaren volstond deze infrastructuur. Omwille van de nadien toene
mende havenactiviteiten besloot de regering in 1970 tot een aanzienlijke uitbouw
van de haven. Het project omvatte een nieuwe achterhaven, een zeesluis geschikt
voor schepen van 125.000 ton en een nieuwe buitenhaven.
De functie van de nieuwe buitenhaven is meervoudig: goede aanloop naar de
zeesluis, LNG-terminal en ruime dokken. Circa 14 km buitenhavendammen zijn
gebouwd in open zee en de toegangsgeul naar Zeebrugge is aanzienlijk verdiept.
De presentatie handelt voornamelijk over het ontwerp en de bouw van de buiten
haven met aandacht voor nieuwe technieken die toen voor de eerste keer bij dam
menbouw werden toegepast. Ook de situatie vandaag wordt behandeld: wat met
de stabiliteit van de dammen en wat met erosies / aanzandingen rond de (nieuwe)
buitenhaven?

2 december 2013: Groene energie op zee (Julien De Rouck).
Hernieuwbare energie is vandaag de dag zeer actueel. Er zijn vragen over de voor
raden fossiele brandstoffen, over de opwarming van de aarde (CO2-uitstoot), over
de veiligheid van kerncentrales,… Hernieuwbare energie duikt steeds op als een
deel van de oplossing voor het probleem. Hierbij denkt men breed: hydro-elektrische
centrales, biomassa, zonne-energie, windenergie, …
In deze lezing wordt gefocust op groene energiewinning op zee, ook op het
Belgisch Continentaal Plat.
Na een overzicht van de beschikbare energie wordt de stand van zaken van de
technologie voorgesteld: offshore wind, getijdenenergie en golfenergie.
Voor offshore wind zijn er reeds meerdere realisaties op het Belgisch Continentaal
Plat (C-power, Belwind, …). Voor golf- en getijdenenergie gaat het over nieuwe
ontwikkelingen en prototypes.
Als derde deel wordt het economisch luik behandeld: vandaag is groene energie
in vergelijking met de bestaande centrales economisch nog niet rendabel. Na een
korte toelichting over de ondersteuningsmaatregelen in België en Europa komen
de ultieme vragen: “Kan groene energie op zee rendabel worden in de toekomst?”
en “Waarom is het zinvol onderzoek te verrichten naar groene energie op zee?”

7

© Shutterstock

Archeologie van het Altaj-gebergte (CentraalAzië): over Scythen, nomaden en landschappen
Prof.dr. Jean Bourgeois
Vakgroep Archeologie

13 januari 2014: De Scythen historisch en archeologisch bekeken.
De Scythen, een bevolking uit de laatste eeuwen voor onze jaartelling worden hier
in hun historische en archeologische context, vooral in de regio rond de Zwarte Zee,
bekeken. De tekst van Herodotos en een reeks prachtige vondsten van de archeologie
vormen de leidraad van deze les.

20 januari 2014: De bevroren graven van de Scythen in het
Altaj-gebergte. Een UNESCO-probleem.
In het Altaj-gebergte (Centraal-Azië) zijn duizenden graven aanverwante groepen
aangetroffen. Door specifieke klimatologische, bodemkundige en geografische
omstandigheden zijn sommige van deze graven bevroren. Met als gevolg dat niet
alleen metaal e.d.m. bewaard is, maar ook organisch materiaal (leder, textiel, hout,...)
tot zelfs de lichamen. Hiermee wordt enerzijds aangetoond dat wat Herodotos
beschreef voor de Zwarte Zee, met name over de funeraire praktijken, in grote
mate juist blijkt te zijn. Deze bevroren vondsten, waarvan de man van Pazyryk en de
‘prinses’ van Ukok de meest gekende zijn, plaatsen het Altaj-gebergte in de categorie
van de walhalla’s van de archeologie. Jammer genoeg, door de globale opwarming
van de aarde zijn deze bevroren graven bedreigd en indien zij wegsmelten zou een
enorme massa aan archeologische informatie verdwijnen. Samen met de UGent
heeft de UNESCO een project opgestart om “er iets aan te doen”.

27 januari 2014: Kartering en landschapsstudie van brons- en
ijzertijd in het Altaj-gebergte. Een Gents project.
De UGent (vakgroepen Archeologie en Geografie en Bodemkunde) is sedert een
15-tal jaar actief bezig in de regio met het karteren van het archeologisch patrimo
nium. Om degelijke kaarten te produceren werd gebruikgemaakt van oude satel
lietbeelden en GPS-technologie. Meer dan 15.000 archeologische sporen werden
geregistreerd en beschreven. Dit laat ons nu toe om inzicht te krijgen in de mentale
structuren van de nomadische bevolkingen van het Altaj-gebergte die daar gedurende
eeuwen hun grafmonumenten, rituele monumenten en nederzettingen inplantten.
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De geschiedenis van het Nederlands
Prof.dr. Jacques Van Keymeulen
Vakgroep Taalkunde

De lessenreeks bestaat uit drie delen waarin we een bepaald aspect van de
geschiedenis van het Nederlands zullen behandelen: het Nederlands in de 13de
eeuw en de verschriftelijking van de taal; de traditionele dialecten en de patronen
erin; het ontstaan van het Afrikaans in Zuid-Afrika en Namibië.

10 maart 2014: Het ontstaan van de Nederlandse schrijftaal.
De verschriftelijking van het Nederlands als maatschappelijk fenomeen kan niet los
gezien worden van de maatschappelijke toestand in het middeleeuwse graafschap
Vlaanderen in de 13de eeuw. Daar ontstonden grote en kleinere steden die een
netwerk vormden. De nood aan een schrijftaal werd steeds nijpender om de steeds
complexer wordende maatschappij te structureren. Tot dan toe was schrijven in
het Nederlands waarschijnlijk beperkt tot literatuur (meer bepaald in het oostelijke
cultuurcentrum in het huidige Limburg-Rijnland) en tot religieuze teksten. Gent
bijt de spits af met de ‘Statuten van de Gentse Leprozerie’ in 1236, de oudste
ambtelijke tekst in het Nederlands die in origineel is overgeleverd. De les zal gaan
over het ontstaan van het Nederlands als schrijftaal in de 13de eeuw.

17 maart 2014: De traditionele dialecten.
Vlaanderen was en is vrij dicht bevolkt en ook is de bevolking vrij honkvast
gebleven. Daardoor is er in de loop der eeuwen een fijnmazig dialectlandschap
ontstaan, dat typisch is voor een agrarisch gerichte maatschappij van mensen voor
wie de horizon maar een paar kilometer ver reikte. Door de enorm toegenomen
geografische en sociale mobiliteit van de bevolking, door de verhoging van de
scholingsgraad en de introductie van de moderne media heeft zich vanaf de
jaren 60 van de vorige eeuw een zeer diepgaande taalverandering voorgedaan.
De eeuwenoude dialecten verdwijnen zeer snel, met de woordenschat ervan op
kop, en worden vervangen door regiolecten, ‘tussentaal’ en regionale accenten van
Nederlandse standaardtaal. De les zal gaan over de dialectologie als wetenschap en
over het dialectlandschap in Vlaanderen.
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24 maart 2014: Het Afrikaans.
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In tegenstelling tot het Portugees, het Spaans, het Frans en het Engels is het
Nederlands niet tot wereldtaal uitgegroeid - hoewel het Nederlandse koloniale
imperium in de 17de eeuw daartoe aanleiding had kunnen geven. Nederlands is
nu behalve in Nederland en Vlaanderen, ook de officiële taal van Suriname, Aruba,
Curaçao en Sint-Maarten. In zuidelijk Afrika echter is het Nederlands in een speciale
vorm overgeleverd met het Afrikaans in Zuid-Afrika (de derde ‘huistaal’ na Zoeloe
en Xhosa) en in Namibië (lingua franca voor 85% van de bevolking). De les zal gaan
over het ontstaan en de kenmerken van het Afrikaans als gedeeltelijk gecreoliseerde
vorm van het Nederlands.
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Praktisch
Prijs
–– 30 euro per persoon voor de hele lessenreeks
–– 50 euro voor twee personen uit hetzelfde gezin

Locatie
c.c. CasinoKoksijde, Casinoplein 11, 8670 Koksijde

Data
De lessen vinden plaats op maandagnamiddag:
–– Prof.dr.ir. Peter Troch & Prof.dr.ir. Julien De Rouck: 18 & 25 november 2013, 2
december 2013
–– Prof.dr. Jean Bourgeois: 13, 20 & 27 januari 2014
–– Prof.dr. Jacques Van Keymeulen: 10, 17 & 24 maart 2014
–– Start: 14 uur, deuren open vanaf 13 uur, koffiepauze 14.45–15.15 uur
–– Einde: 16 uur
–– Gelieve spontaan uw lidkaart te tonen aan de ingang van de zaal.
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Reserveren

Goed om weten

–– U kunt uw lidkaart telefonisch,
per e-mail of aan de balie van
het cultuurcentrum reserveren.

Uw lidkaart geeft u het recht om
de lessenreeks Wetenschappelijke
Nascholing Koksijde academiejaar
2013–2014 bij te wonen.

Bespreekbureau c.c.
CasinoKoksijde
Info Koksijde
Zeelaan 303, 8670 Koksijde
Tel 058 53 29 99
Fax 058 53 29 97
cultuurcentrum@koksijde.be
www.casinokoksijde.be

Uw lidkaart geeft u recht op een aantal
extra’s:
–– Gratis toegang in Abdijmuseum
Ten Duinen 1138 en Nationaal
Visserijmuseum Navigo, en bij bezoek
aan een van beide musea ontvangt
u het boek “Ten Duinen – 1138
Het Zilvermuseum. Een greep uit
de deelcollectie.” – Kris Foubert en
Walter Scheelen.
–– Cadeaubon ter waarde van 3 euro
voor een podium- of filmvoorstelling
naar keuze in c.c. CasinoKoksijde.

–– Na reservatie krijgt u een order
bevestiging toegestuurd met een
uitnodiging om te betalen.
–– Reservaties meer dan 14 dagen
voor de eerste les moeten binnen
de 14 dagen betaald worden, anders
vervalt uw reservatie.
Aan het bespreekbureau kan u
contant betalen, met Bancontact/
Proton, Visa en Mastercard. Over
schrijven kan op het rekeningnummer
BE 09 0910-1226-3657 met vermel
ding van WN 2013-2014.
–– Reservaties minder dan 14 dagen
voor de voorstelling, kan u enkel aan
het bespreekbureau van het cultuur
centrum betalen.
–– Ophalen van de lidkaart gebeurt aan
het bespreekbureau van het cultuur
centrum of in het cultuurcentrum
voorafgaand aan de eerste les.
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Ontwerp Cedric Verhelst
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