OLIETAPIJT BESMEURT KUST OP GRAN CANARIA. OOK
OLIEVERVUILING AAN BELGISCHE KUST
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Een kuststrook op het Spaanse vakantie-eiland Gran Canaria is door een olietapijt verpest.
Volgens de lokale pers vervuilde de zwarte smurrie in de omgeving van Agüimes in het
oosten van het eiland een rotsachtige kuststrook over een lengte van ruim een kilometer. Een
honderdtal vrijwilligers schoot vandaag in actie om het goedje op te ruimen. Zandstranden
werden niet getroffen.
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Het olietapijt was gisteren opgemerkt in een marien gebied van de Atlantische Oceaan, dat
wegens zijn ecologische rijkdom bij duikers erg geliefd is. Waar de olie vandaan komt, is nog
niet achterhaald. Mogelijk heeft de bemanning van een schip na het reinigen van de tanks de
olie in zee laten vloeien.
De regeringsleider van de Canarische Eilanden, Paulino Rivero, maakt zich zorgen over de
gevolgen voor het toerisme. "Zelfs een klein olietapijt als dit kan onze toekomst ruïneren", zei
hij. De Canarische regering is tegen de plannen van het minerale olieconcern Repsol om voor
de kusten van de eilanden naar aardolie te zoeken.

Ook olievervuiling op diverse Belgische stranden
21/06/14 - 17u11 Bron: Eigen berichtgeving

© Jelle Houwen.
Op diverse stranden aan onze Belgische kust worden sinds de voormiddag olievlekken
waargenomen op het strand.
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Dat was eerst het geval in De Panne en Koksijde. Daar ging het om tientallen klodders ter
grootte van twee euro en diverse spatten. De brandweer ging er ter plaatse om alles te

controleren. Daar is na de middag de technische dienst van de gemeente ook aan de slag
gegaan om met een strandveegmachine de olie op te ruimen.
Een tweetal uur later kwamen ook meldingen binnen van olievlekken op het strand van
Middelkerke. Daar ging het om verschillende hoeveelheden olie die verspreid liggen tussen
Middelkerke en Westende en daarbuiten, goed voor zo'n tien kilometer strand. Omdat het daar
om grotere hoeveelheden ging kwam ook de Scheepvaartpolitie ter plaatse om de
vaststellingen te doen. Nadat dat gebeurde organiseerde de brandweer zich om van golfbreker
tot golfbreker te rijden om de olie op te ruimen. Hier en daar spoelde de olie aan in klodders
met zeewier wat het opruimen lastiger maakte.
Schip
Tot slot werden er ook nog olieresten waargenomen in Nieuwpoort. Voorbij Middelkerke
stopten de olievlekken. De brandweer van Oostende werd gewaarschuwd maar voorlopig lijkt
daar geen olie te zijn aangespoeld. Die olie is wellicht afkomstig van een schip dat vanmorgen
zijn tanken spoelde op zee. De Scheepvaartpolitie doet daar onderzoek naar.
Ook het Sea Life Center en het Vogelopvangcentrum werden ingelicht. Voorlopig lijkt die
schade mee te vallen al werden wel al enkele meeuwen gespot met olievlekjes op de veren.

