
Belg wil halt
aan zielloze
b l o k k e n d oz e n
langs de kust
B o uwe n

Om de bouwwoede aan hun kust te stoppen
gaan Belgen de strijd aan met „het kleffe
netwerk van vastgoed en politiek”.
Hotel du Louvre moet gered worden.

Door onze correspondent
Tijn Sadée
O O ST E N D E

‘H
et is hier Palermo aan de
N o o rd z e e ”, mompelt
een man. Hij mengt zich
in een felle discussie

voor het voormalige Hotel du Louvre
in de Vlaamse badplaats Oostende.
Tegen de monumentale hotelgevel
zijn planken gespijkerd. Bouwbedrijf
Desimpel wil het honderd jaar oude
erfgoedpand deels slopen en het ver-
bouwen tot appartementencomplex.

„Over mijn lijk”, zegt Lucrece, uit-
baatster van een kinderboetiek er-
naast. „Ze hebben mij niet voor niets
vernoemd naar Lucrezia, een telg uit
het beruchte Italiaanse Borgia-ge-
slacht. Dat was een gifmengster, hè. Ik
ben klaar voor het gevecht!”

Ze krijgt bijval van Eric Hut, een Ne-
derlander die verderop restaurant
’t Groote Huys runt. „Dat bouwbedrijf
heeft de Oostendse politiek gemas-
seerd. Zo gaat dat hier.”

Lucrece, Hut en burgerplatform
Dement („Oostende vergeet zijn verle-
de n! ”) voeren al jaren actie tegen de
mogelijke sloop van Du Louvre. Ze
worden bijgestaan door Wouter De
Vriendt, gemeenteraadslid voor de
partij Groen. Volgens hem is de kwes-
tie uitgegroeid tot „een symbooldos-
sier in de strijd tegen de bouwwoede
aan de Belgische kust.”

Die bouwwoede begon al in 1960,
toen de eerste hoogbouw aan de kust
verscheen. Ruim een halve eeuw later
noemen de Belgen hun 67 kilometer
lange kustlijn inmiddels spottend de
Atlantikwall, naar de gelijknamige
verdedigingslinie die de nazi’s tijdens
de Tweede Wereldoorlog langs de
West-Europese kust bouwden.

Eindeloze muur

Wie vanaf zee de Belgische kust na-
dert, ziet een eindeloze muur van ap-
partementencomplexen. Veel ruimte
om nog pal aan zee te bouwen is er
niet meer. Sommige bedrijven trek-
ken dan ook de grens over, zoals het
Vlaamse vastgoedbedrijf Twin Pro-
perties dat in badplaatsje Bray-Dunes
aan de ongerepte Franse Opaalkust
plannen heeft. Maar het bedrijf stuitte
meteen op protest van Fransen die
zich hebben verenigd in Collectif
Bray-Dunes. „Omdat er aan de Vlaam-
se kust geen plaats meer is willen ze
nu híer hun zielloze blokkendozen
n e e r p o te n , ” aldus het collectief. „D at
gaat niet gebeuren, we laten ons dorp
niet in beton gieten.”

Zulk tegengeluid hoorde je in Vlaan-
deren lange tijd nauwelijks, zegt De

Vriendt. Maar nu komen volgens hem
actiegroepen als Dement in actie.
„Eindelijk mobiliseren burgers zich
tegen het kleffe netwerk van vastgoed
en politiek.” Elke Belg heeft recht op
een plekje aan zee – zo klonk ooit „de
sociale boodschap”, zegt De Vriendt.
„Maar daarna is het ontspoord.”

Er is maar één manier „om de lelijk-
heid te vermijden”, zei onlangs schrij-
ver Eric De Kuyper in een Vlaamse tv-
documentaire over architectuur aan
zee. „Je moet er zelf gaan wonen. Dan
besef je niet hoe lelijk het is.” In die-
zelfde tv-reeks beschreven Belgische
experts de „unieke, bizarre” b e n ade -
ring van architectuur en ruimtelijke
o rde n i n g : „Een lappendeken, aan-
eengenaaid door een krankzinnige”.
Tegelijk met de hoogbouw aan zee
ging Brussel op de schop. „Er versche-
nen wangeboorten, lijkkisten en bral-
lende torens,” volgens schrijver Geert
van Istendael over ‘z i j n’ Brussel.

De Brusselse architect Leo Van
B ro e c k pleit nu voor een grondige fa-
celift van de kuststrook. S o m m i ge
badplaatsen, zoals Knokke, zijn vol-
gens hem verworden tot „p a l l i at i eve
d o r p e n” waar de rijkste bejaarden
van België wonen. „Men zit er samen-
gepakt in hokken te turen naar de zee,

als trouwe honden naar een zieke
ko e . ” Volgens Van Broeck, tevens do-
cent aan de universiteit KU Leuven,
moet de rij flats deels worden afgebro-
ken, zodat de gemeentes weer uit-
zicht krijgen op zee. „Door de huidige
muur van flats liggen de zeedijk en
het strand de helft van de dag in de
schaduw. In plaats van evenwijdig
aan, moet er in de toekomst loodrecht
op de zeedijk worden gebouwd.”

Van Broeck is niet de enige met
plannen. In het onlangs gepubliceer-
de rapport ‘Metropolitaan Kustland-
schap 2100’ – in opdracht van de mi-
nister van ruimtelijke ordening – wo r -
den verschillende scenario’s ge-
schetst voor „een leefbare, veilige en
aantrekkelijke kust”. Makers van de
studie roepen op tot „een geïnte-
greerde en projectmatige aanpak”.

Maar architect Van Broeck ziet het
niet snel gebeuren. „Iedereen praat
maar wat door elkaar heen, de poli-
tiek heeft geen eenduidige visie, en
burgemeesters van kustgemeentes
doen allemaal hun eigen ding.”

‘Kusthi storieswandeling’

Tien kilometer van Oostende leidt de
‘Kusthi storieswandeling’ naar de ar-
chitectonische parel aan de Belgische

Het strandbij Middelkerke

Een voorbeeld van hoe het niet moet volgens actievoerders:
in Middelkerke plakte een nieuwe eigenaar vier verdiepingen grijs
beton op belle époque-strandhuis Villa Cogels (gebouwd rond 1900).

kust: Villa Cogels in Middelkerke. Het
strandhuis werd er rond 1900 neerge-
zet, als buitenverblijf van de Antwerp-
se architect baron Cogels. „Dit is een
antivoorbeeld van Monumenten-
zorg”, meldt een bordje aan de gevel
van de villa die wordt ingeklemd door
hoogbouw. Nieuwe eigenaren strip-
ten de villa volledig en stapelden bo-
venop de belle epoque-gevel vier eta-
ges van grijs beton.

Wacht het Oostendse Hotel du Lou-
vre een zelfde lot? „Spannend,” zeg t
actievoerder Eric Hut. „Een provinci-
aal stedenbouwkundig ambtenaar
heeft gelukkig een negatief advies
over de sloopvergunning uitgebracht.
Nu maar afwachten wat daar mee ge-
beur t .”

Misschien schudt de commotie
rond Du Louvre het stadsbestuur
wakker, hoopt Wouter De Vriendt.
Zijn partij Groen voert oppositie in
Oostende. Maar veel vertrouwen
heeft hij er niet in. Op de zeedijk wijst
hij naar een braakliggend terrein ach-
ter de muur van flatgebouwen. „Daar
moet The White komen, een complex
van achthonderd appartementen.
Stel je voor: evenwijdig aan de oude
Atlantikwall droomt men al van een
n i e uwe . ”

BELGISCHE KUSTLANDSCHAP

Terug naar de natuur

In de studie Metropolitaan Kust-
landschap 2100 (in opdracht van het
ministerie van ruimtelijke ordening)
worden oplossingen aangereikt voor
de problemen aan de Belgische kust.
Het ingrijpendste scenario heet ‘Bi-
pool’waarin rekening wordt gehouden
met een door klimaatverandering stij-
gende zeespiegel.

Volgens Bipool zou de westelijke
helft van de kust grotendeels moe-
ten worden teruggegeven aan de
natuur. Daar moet, volgens de studie,
„niet meer actief worden geïnvesteerd
in zeewering en stedelijke ontwikke-
ling”.

De regio rond gemeentes als De
Panne en Nieuwpoort zou hiermee
een overstromingsgebiedw o rd e n
waar de hevige schommelingen van
de zeewaterstand kunnen worden op-
g e va n g e n .
Paalwoningen en drijvende hotels
moeten volgens de studie de bezoe-
kers van „deze nieuwe toeristische
t re k p l e i s t e r ” h e r b e rg e n .
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Het ingrijpendste plan voor kustontwikkeling ('Bipool'), voor als de zeespiegel stijgt

De Panne

E40

Zeebrugge

Oostende Brugge

Knokke-Heist

De E40 van Oostende 
naar De Panne wordt 
tijdelijke nieuwe dijk 

WESTELIJK DEEL
OOSTELIJK DEEL

Het westelijke deel wordt 
overstromingsgebied. Niet 
permanent; het moet hevige 
schommelingen van de 
zeewaterstand opvangen. Het 
moet deels een natuurgebied 
worden, waar toeristen kunnen 
slapen in paalwoningen en 
drijvende hotels. 

Uitbreiding haven 
van Oostende in zee

Verhoogde zandbanken
met plaats voor aquacultuur

Nieuwe eilanden met een vaargeul voor binnenvaart-
schepen en plaats voor woningen en vakantiehuisjes

Belvedère 
in Oostende 

Het oostelijk deel wordt een 
nieuw stadsgewest, met extra 
woningen. Daarom moet ook 
het treinennetwerk drastisch 
uitbreiden. Brugge wordt met 
een hogesnelheidslijn 
verbonden met Lille. De 
havens van Zeebrugge en 
Oostende kunnen uitbreiden. 

Hotel du Louvre


