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BLIKVANGER
Fanny Douvere leidt het mariene werelderfgoedprogramma van Unesco

Schatbewaarder van de zee
De Waddenzee en de
Galapagoseilanden: ze
staan beide op de Unesco
werelderfgoedlijst, in de
categorie ‘mariene sites’. De
Vlaamse Fanny Douvere
leidt het mariene erfgoed
programma sinds 2009.
‘We zijn uitgegroeid tot een
belangrijke beschermer van
de oceanen.’
SENNE STARCKX
B R U S S E L I De Vlaamse kust mag
dan maar 67 kilometer lang zijn, op
het vlak van de bescherming van waar
devolle gebieden in zeeën en oceanen
is onze regio een voortrekker. Zo was
de Vlaamse overheid in 2010 de eerste
om te investeren in het mariene we
relderfgoedprogramma van de Unesco,
die uitzonderlijke zeegebieden – sites
‘van universeel belang’ – inventariseert
en beschermt. Mede dankzij de conti
nue steun uit Vlaanderen is het pro
gramma inmiddels uitgegroeid tot een
belangrijke wereldspeler inzake de be
scherming van oceanen. Het is dan
ook geen toeval dat het wordt geleid
door een Vlaamse: Fanny Douvere, ge
boren en getogen aan de kust (in Oost
ende) en sinds 2009 diensthoofd op
het Unescohoofdkwartier in Parijs.

Plastic soep
Tientallen kinderen die leven nabij
mariene erfgoedsites, hebben donder
dag hun bezorgdheid geuit, op een
speciale VNconferentie rond het duur
zaam gebruik van oceanen en zeeën
ter gelegenheid van Wereldoceanendag
in New York. Met het initiatief wil de
Unesco meer aandacht vragen voor de
bedreigingen van de mariene sites op
de erfgoedlijst: overbevissing, vervui
ling en natuurlijk de klimaatopwar
ming – en de daaraan gekoppelde stij
ging van de zeespiegel.
‘De klimaatopwarming is de komen
de jaren en decennia wellicht de groot
ste bedreiging’, zegt Douvere aan de te
lefoon vanuit New York. ‘Maar ook de
“plastic soep” in de oceanen is een
prangend probleem. Op de stranden
van Papahnaumokukea, een archipel
van laaggelegen eilanden en atollen in
Hawaï die sinds 2010 op de erfgoed
lijst staat, spoelt bijvoorbeeld dagelijks
plastic afval aan.’
Als een mariene site in de erfgoed
lijst wordt opgenomen, betekent dit
dat ze te belangrijk is om maar door
één land te worden beschermd – alle
huidige 49 sites liggen binnen de terri
toriale wateren van 37 verschillende
landen. Douvere: ‘En dus is het de in
ternationale gemeenschap die bij een
bedreiging het voortouw moet nemen.’
De status van de mariene sites is ove
rigens dezelfde als die van de sites op
het land, die meestal een culturele of
historische lading hebben.
Een toenemend aantal mariene sites
wordt trouwens beheerd op basis van
een methodologie die in Vlaanderen
het licht zag, aan de Universiteit Gent.

Fanny Douvere promoveerde er in
2010 met een doctoraat over ‘mariene
ruimtelijke planning’.
‘Het concept bestaat nog maar tien
jaar en is het resultaat van inspannin
gen van Vlaanderen, Nederland en het
Verenigd Koninkrijk om de vele mari
tieme activiteiten in de drukke Noord
zee beter op elkaar af te stemmen’, legt
Douvere uit. Dat resulteerde bij ons
zelfs in een wettelijk vastgelegd ruim
telijk plan voor de Belgische territoria
le wateren. ‘De insteek is vergelijkbaar
met die van de ruimtelijke ordening
op het land: voor elke activiteit wordt
een duidelijk afgebakend gebied vast
gelegd, zodat er een strak geordend ge
heel ontstaat, met visgronden, zones
voor energieopwekking (zogenaamde
blauwe energie, red.), beschermde bio
diversiteitshotspots … Eigenlijk is het
evident dat je ruimtelijke ordening
ook toepast op zee. Maar je moet er
natuurlijk werk van maken.’
Veertig landen hebben de Vlaamse
methodologie inmiddels overgenomen
en toegepast in hun territoriale wate
ren.

De Atlantis Bank, een van
de vijf ‘pionierssites’, ligt
in het zuiden van de Indi
sche Oceaan. Het is een
verzonken eiland dat nog
grotendeels de kenmer
ken van een écht eiland
bezit. Zo heeft het twee
‘fossiele’ stranden, met
een duidelijk onder
scheidbare lagune en
landtong. De grootste
‘bezienswaardigheid’ zijn
de versteende strandrib
beltjes die er nog exact
hetzelfde uitzien als toen
ze miljoenen jaren gele
den door de wind en de
golfslag werden gevormd.

‘Eigenlijk is het evident
dat je ruimtelijke
ordening ook toepast
op zee. Maar je moet
er natuurlijk werk
van maken’
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is door bijna tweehonderd landen ge
ratificeerd. Daardoor kan ons mariene
programma als hefboom dienen voor
een breed gedragen bescherming van
de oceanen.’
Maar het probleem met de interna
tionale wateren is dat er geen jurisdic
tie is aangaande milieubescherming.
En de erfgoedconventie uitbreiden
naar deze wateren kan ook niet zo
maar – volgens de regels moet een site
worden voorgedragen door een lid
staat. Toch geeft Unesco de moed niet
op om ook diepzeesites aan haar erf
goedlijst toe te kunnen voegen. Zo
stelde de organisatie vorig jaar een
lijstje samen met vijf ‘pionierssites’
(zie foto). Douvere: ‘Grote stukken van
de oceaanbodem zijn nog altijd terra
incognita. Maar de gebieden die we al
hebben verkend, tonen aan welke na
tuurlijke rijkdom we er kunnen vin
den.’

Diepzeesites
Intussen richten Douvere en haar
collega’s hun blik verder: op de inter
nationale wateren die twee derde van
het mondiale zeeoppervlak uitmaken.
‘De Unescoerfgoedconventie uit 1972
Fanny Douvere.
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