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ONDERZOEK NAAR DE VERZILTING VAN HET GRONDWATER IN HET KUST-EN 

POLDERGEBIED 
 

In het kader van het Europese project Topsoil, onderzoek de Vlaamse Milieumaatschappij vanaf half 

juni de verzilting van het grondwater in het kust- en poldergebied.  Dat onderzoek gebeurt vanuit de 

lucht per helikopter en dit gedurende 3 weken.  Deze vliegt systematisch langs lijnen op 250 m 

afstand van elkaar.  De helikopter vliegt op lage hoogte (65 m) met een snelheid tussen de 30 en 60 

km/u. Onderaan de helikopter hangt een hoepelvormige meetsonde van 30 m op 11 m. 

Er kan alleen gevlogen worden als de weersomstandigheden dat toelaten; er mag dus geen mist, 

sterke wind, onweer of te lage bewolking zijn. 

Door het uitzenden van een elektromagnetisch veld worden gegevens verzameld over het geleidend 

vermogen van de ondergrond.   

 

De elektromagnetische straling is onschadelijk voor mens en dier.  Het is uiteraard niet uitgesloten 

dat paarden kunnen schrikken van het geluid van de helikopter en/of de grote zwevende hoepel in 

de lucht.  Het wordt bijgevolg aanbevolen om de paarden op een veilige plaats te stallen.  

Andere dieren zoals runderen blijken geen of nauwelijks hinder te ondervinden bij gelijkaardige 

onderzoeken in het buitenland.   

De verdeling tussen zoet, brak en zout water werd al eens in kaart gebracht in de jaren 1960 en 1970.  

Ondertussen maakte het poldergebied heel wat ontwikkelingen door die de verhouding beïnvloed 

hebben (verstedelijking, uitbouw van de haven). Ook voor toekomstige projecten en voor 

drinkwaterwinning is kennis over de verziltingsgraad van belang. 

Dit onderzoek wil de verschillende soorten water meten en in kaart brengen. Het grondwater in het 

kust-poldergebied is van nature verzilt waardoor je er zowel zoet, brak als zout water aantreft. 

Topsoil is een project binnen het Interreg VB North Sea Region programma.  Het project is tot stand 

gekomen om de Noordzeeregio in de toekomst beter te wapenen tegen de gevolgen van 

klimaatsverandering.  Heel veel dagelijkse activiteiten zijn onlosmakelijk verbonden aan het bovenste 

deel van de bodem.  Klimaatsverandering heeft immers een steeds snellere impact op de ondergrond 

en het grondwater. 

 



 

NIEUW CENTRAAL NUMMER HUISARTSEN 

Vanaf 1 juni treedt in onze regio een nieuw centraal nummer in werking waarmee men een huisarts 

van wacht kan opbellen.  Het oude nummer (070 24 65 55) wordt vervangen door het nummer 1733.  

Bij het opbellen van dit nummer wordt er na de taalkeuze gevraagd om de postcode van je regio in te 

toetsen en vervolgens op het hekje te drukken. 

Zo kom je terecht bij een operator die je een aantal vragen zal stellen waarmee wordt ingeschat hoe 

ernstig jouw situatie is en hoe mobiel je bent.  Deze operator verwijst je vervolgens door naar de 

hulpverlener die jou op dat ogenblik het best kan helpen. 

De huisartsenwachtdienst loopt van 19 u tot 8 u de volgende ochtend. 

 

ONDERHOUDSWERKEN ZWEMBAD 
 

Het stedelijk zwembad en de sportzaal zullen van maandag 5 juni t/m zondag 18 juni gesloten blijven 

voor de jaarlijkse onderhoudsbeurt. 

 

FAIRTRADE@THE BEACH 

Op zondag 18 juni nodigt het stadsbestuur iedereen uit om samen op het strand te genieten van een 

“(h)eerlijk ontbijt”.  Je wordt tussen 8 u en 10 u op het strand, ter hoogte van de badinstallatie 

verwacht om aan te schuiven aan de ontbijttafel.  Mochten de weergoden de organisatie ongunstig 

gezind zijn, dan vindt het ontbijt plaats in het centrum Ysara.   

De deelname bedraagt slecht € 5 per persoon. 

Inschrijven kan in de jeugddienst of online via inschrijvingen.nieuwpoort.be tot en met 14 juni. 

INFO: jeugddienst – T 058 23 91 26 

 

NIEUWPOORTSE BOERENMARKT VIERT “WEEK VAN DE KORTE KETEN” 

Wie op zaterdag 3 juni bij drie verschillende producenten op de Nieuwpoortse  boerenmarkt zijn 

wekelijkse hoeveproducten aanschaft maakt kans op een geschenkbon van € 25. 

Iedere zaterdagmorgen vind je op het marktplein tussen 9 u en 12 u enkele producenten met 

groenten, fruit, aardappelen, eieren, kaas en zuivel. 

INFO: www.weekvandekorteketen.be 

 

 

GOUDEN JUBILEUM 
 

Het echtpaar Leopold Dubois – Irene Degraeuwe wordt op zaterdag 10 juni om 10 u in de raadzaal 

ontvangen voor de viering van hun 50ste huwelijksverjaardag. 

 



 

EXPO WESTHOEKACADEMIE 
 

De leerlingen van de Nieuwpoortse afdeling van de Westhoekacademie stellen naar jaarlijkse 

gewoonte hun werken tentoon aan het grote publiek.  Deze expo wordt opgezet in de stadshalle van 

6 juni t/m 18 juni. 

Dagelijks gratis te bezichtigen van 13 u tot 17 u; tijdens het weekend ook open van 10 u tot 12 u. 

Uitnodiging aan de pers: vernissage op zondag 11 juni om 11 u. 

 

 

FILM: KING OF THE BELGIANS 
 

Op donderdag 15 juni wordt op donderdag 15 juni de film “King of the Belgians” vertoond.  Daarin 

vertolkt Peter Van Den Begin de rol van Nicolas III, een eenzame koning die al lang het gevoel heeft 

dat hij een verkeerd leven leidt. 

Wanneer hij op staatsbezoek is in Istanbul verneemt hij het bericht dat Wallonië de 

onafhankelijkheid heeft verklaard.  De Koning moet onmiddellijk terug om zijn koninkrijk te redden.  

De terugreis gaat niet over een leien dakje en hun undercover odyssee wordt een tocht vol 

ongewenste situaties, onverwachte ontmoetingen, onvoorziene dillema’s. 

Vertoning om 14 u en om 20 u. 

Ticket: € 4.  Met een filmpas (goed voor 10 films) betaal je slechts  € 2,5.  50 % korting voor houders 

van een Jeugdvoordeelpas. 

INFO: dienst cultuur – T 058 79 50 00 

 

 

OPROEP NAAR ZOMERSE FOTO’S 

Nog tot 5 juni verzamelt de dienst communicatie zomerse kiekjes genomen in onze stad.  De 5 

mooiste inzendingen worden op de Facebookpagina van de Stad Nieuwpoort gepubliceerd; de foto 

die de meeste “likes” krijgt wordt de cover van het zomernummer van het gemeentelijk 

informatieblad “Nieuwpoort, Uw stad”. 

Er worden enkel verticale foto’s, in hoge resolutie aanvaard.  Mailen naar 

communicatie@nieuwpoort.be 
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