Winterwandelingen 2020

Voorwoord:
De geschiedenis van Oostende is sedert Albert en Isabelle
zeer woelig geweest. Twee wereldoorlogen, duizenden
beslissingen en tal van mooie vertellingen over hoe dat
allemaal gegaan is, hebben wellicht de geschiedkundige
documentatie van de auteur wat kunnen verwarren en
dus is het aangeraden de lectuur met een korreltje zout te
vergezellen.

Winterwandelingen: Deel I: Rode Rotsen-Vistrap
Eind September staat de boot veilig op zijn winterberging.
Een open buitenhof, eigenlijk een open
buitenstapelplaats, van de scheepsbouwer. De grond is er
van kleine gravel of steentjes en nooit echt nat maar zeker
vochtig. En wat heeft de acajou van een oude
houtendraak nodig? Veel verluchting en vocht. Zodat de
planken van de romp niet zouden open springen en de
vernis verschilferen.
Dus het einde van "'t sizoen". Geen zeilen meer. Het wordt
de tijd voor de lange wandelingen.

WINTERWANDELINGEN

Winterwandelingen
Patrick D. / articles 2020

1

Oostende biedt gelukkig veel mogelijkheden. De oude stad
met wat uitbreidingen is niet zo groot en men kan er
gemakkelijk "rondzeilen", in plus of minus een uur tijd.
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De basislijn van het circuit is natuurlijk de superzeedijk.
Die gebruik je als basislijn van een driehoek. Naargelang
de tijd die je wilt wandelen bepaal je dan het begin en
eindpunt van de wandeling op de dijk en met een passer
in je hoofd bepaal je verder een punt ten ZO (SE) waar de
bovenhoek van de driehoek zal liggen. Dit wordt de
"apex" van jouw promenade. (Ten NW NO zit je an de
belleboeie)
Allemaal interessant voorbereidend werk. Maar al gauw
stel je vast dat de wind en de richting vanwaar hij komt
alle plannen kan veranderen in een oogwenk.
De ervaren wandelaar weet waarom.
Iedereen zegt het: voor alle gepensioneerden is het
wachtwoord : in beweging blijven. zodat je langer en
gezonder leeft.
Eigenlijk is dit precies wat we niet zouden moeten
proberen: langer te leven met dat flauw pensioentje dat ze
maar niet kunnen verhogen. Beter zijn door alles er door
te jagen en echt profiteren: een glaasje hier, een glaasje
daar en een gelukkig Nieuwjaar….
Maar dit zit natuurlijk niet in de levensdrang van de
modale mens. Wij doen dus zoals alle anderen: ons best
om het zolang mogelijk uit te houden.
Dus wandelen, onze stappen tellen, geregeld de apps
nakijken om te weten hoeveel kilometer wij gedaan
hebben.
Ik heb mijn bevragingen over die apps. Het apparaat zit
in je achterzak en het vertelt hoeveel stappen je gezet
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hebt, en het aantal kilometer door de benen, en de
uitgevloeide calorieën!
Zelfs hoe hoog je geklommen bent! Daar moet ergens toch
een soort algoritme iets berekenen in correlatie met de gps
van het systeem en dat heeft mij nog niet overtuigd.
Ik gebruik mijn pols horloge. Daarmee weet ik precies
hoeveel tijd ik onderweg ben en dat zou moeten volstaan.
Maar ik mag natuurlijk niet vergeten te kijken wanneer ik
de voordeur toetrek en met de wandeling begin. Ik moet
het wel eerlijk spelen. Want, zou ik willen "zeuren" en "in't
café bluven plakken" dan zou dat algoritme beweren dat ik
zeker 100 m bergop ben geweest. (In de Oostendse
drankgelegenheden zijn de toiletten dikwijls in de kelder.
Of op het eerste.)
Geen paraplu! Dat is echt niet nodig. Gewoonlijk als het
regent is er ook wind. Je zijt meer bezig met die paraplu te
worstelen dan iets anders. En als het stopt met regenen
hangt hij daar stomweg aan jouw arm. Je kunt proberen
er mee parmantig te stappen met een tikje op de grond
voor de rechtse voet, op maat. Na vijf minuten ben je dat
beu. Je kunt hem ook dragen als een sabel zoals de
officieren van de Marine in de "défilé". Maar na dezelfde
tijd ben je dat ook beu. Dus geen paraplu;
Een goede muts en in je vest zit er zeker een "col" , een
soort zuidwestercap. Da’s best.
't Wordt toch allemaal nat als het echt begint te regenen
en de wind het water tegen de benen kletst.
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Met 5-6 Beaufort uit (ZW) SO verkies ik een tour te
beginnen langs de visserskaai. Om later via de Drie
Gapers terug te keren. Met het zelfde maar uit SE(ZO) of
NE loop ik eerst richting den " harloge" en neem dan
ergens een bocht naar het binnenland.
Men gaat ervan uit dat de wandelaar geen bepaald doel
heeft te bereiken. Ik wil zeggen: de wandeling is
willekeurig. Hij moet niet persé ergens voorbij lopen of
zijn. Want dat is dan geen wandeling meer. Dat is werk,
verplichting, van "moet'n", niet van "meug'n".
In zulke omstandigheden is de wandelaar niet of minder
vrij om te mediteren.
Gedurende een wandeling mediteert de wandelaar in een
welwillende serene atmosfeer.
Wanneer hij iets bemerkt is zijn reactie zo'n beetje in de
stijl van: "Mo mê wa zien ze ziender nu bezig?"
Terwijl in het gaan naar ergens zijn de redeneringen van
de desbetreffende persoon kritischer, soms cynisch meer
in de stijl van: "mor hoe is da nu meugelik?"
Daar de dokters er op aangewezen hebben dat ik
meerdere uren/week moest rondlopen heb ik er een
gewoonte van gemaakt om in een uur , een uur en half
tijd, zo ver mogelijk te stappen om mooie huizen of wijken
te ontdekken.
Ik neem de lezer graag mee op zo'n wandeling.
Bijvoorbeeld: de grote tour. Ongeveer 1 uur +15'.(RRVkaai-Station-Bosje-Watertorens-PP-3Gapers-RR)
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Daar de wind van de algemene richting West komt, en het
nog koud weer is vertrekken wij van bij de rode rotsen
(RR) richting visserskaai.(Vkaai)

Die rode rotsen blijft nog steeds een heikel discussiepunt.
Niet iedereen vindt ze mooi. Maar niet iedereen vindt ze
lelijk.
Kinderen spelen er graag tussen en het aantal foto's dat
mensen daar trekken met hun telefoon is indrukwekkend.
Persoonlijk heb ik er mijn kleinkinderen gefotografeerd.
Leuk. Ze kunnen er op klimmen of in een deuk gaan
liggen. Het rood-oranjekleur van het metaal maakt dat de
personen er geheel fotogeniek uitkomen.
En voor alles wat rijd is het daar geweldig te slalommen.
Er werd verteld dat na enkele jaren de metalen
constructies zouden weggenomen worden. Zodat de
eigenaars van de mooie appartementen die er lang
voordien waren, weer zicht zouden krijgen op de zee
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zonder rood te zien. Maar ik zie dat niet gebeuren. Ik denk
dat het "oeuvre" van Arne Quinze goed vastgeschroefd zit
op de dijk en wij zullen er moeten mee leven totdat de zee
alles zal overspoelen.
Juist voor de rotsen werd de westerse strekdam gebouwd.
Maar dit is voor een andere wandeling.
De rode rotsen bezetten het noordwestelijk gedeelte van
het heldenplein.
De zeehelden hebben er een echt mooi en indrukwekkend
monument gekregen met twee zeemannen: een die eer
betoogt en een die de elementen trotseert.
Neem de tijd om er eens rond te wandelen. Ik denk dat het
waarschijnlijk het enigste monument van de kust is ter
ere van de zeevaarder.
Sommige "Ostendenaors" hebben de zeeman verzonken in
eerbiedig gebed, een minder respectvolle bijnaam gelapt.
Daar hij beide armen laat hangen en zijn handen
gevouwen zijn ter hoogte van….en het dikwijls regent
vloeit het water van boven het beeld langs de col van zijn
jekker naar de plaats waar zijn handen zijn en ja….
Neen ik vind die lapnaam niet goed. Met droog weer is hij
zeer ingetogen.
Zijn makker boven op de brug houdt de zee in het oog.
Mooie krachtige lijn.
Gewoonlijk is er wel een of andere meeuw die boven op
zijn hoofd nog een beter uitzicht heeft zonder te moeten
vliegen..
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Indertijd, toen men nog niet begonnen was aan alle
verfraaiingen onder het moto van de duizend jarige
overstroming, stond het monument veel dichter bij de
boord van de zeedijk. Bij hoogwater en storm spatten de
golven tot hoog boven de kolom.
De zeedijk werd verbreed naar het klein strand en er werd
met veel zand gespoten. Het monument staat nu zo'n
beetje achteruitgeschoven.
Als je goed rondkijkt kan je nog de vroegere bocht vinden
waar de oudere dijk stond. Het is een blauwe steen
geplaveid tussen de typische gele tegels. Fietsende
kinderen volgen die lijn met veel vaart en kundigheid.
Het heldenplein. Ik zie nog de zeewijding met de
eerwaarde priester beschermd door twee gewapende
pelotons matrozen in volle uniform, blauw en blanco. Hij
stond bij de reling van de dijk met de heilige monstrans de
zee en alle bevlagde schepen en boten op het water, te
wijden. Met hoog water was dat echt de zee, golven, nat
water en schuim.
Nu zou hij zand wijden.
De zeewijding was een mooi kleurrijk evenement met tal
van kerkelijke en civiele verantwoordelijken, militairen
met hun muziek of een fanfare van de stad, vlaggen,
kinderen als vissertjes verkleed en veel veel volk. Om
precies twaalf uur 's middags loeiden alle sirenen van de
stad, de grote ferries en alle schepen die op zee waren.
Indrukwekkend.
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Maar de zeemacht is verhuisd, de visserij is bijna
verdwenen en er zijn geen ferry's meer en het feest is
teloorgegaan.
Vanaf het vernieuwde heldenplein kan men de zee
ontdekken alleen achter de strekdam. Dus ge ziet niets.
De zeewijding ceremonie zou moeten op het einde van de
strekdam gebeuren waar je de zee kunt ontwaren tussen
twee beton blokken. Maar vanwaar moeten de toeristen
dan meekijken?
Ze hebben geprobeerd toch iets te doen. Vanaf het
staketsel en de yacht club. Communicatie om de
zeilbootjes te motiveren in zee te gaan of voorbij te varen
was niet prima. En het was alles zo bescheiden en geen
enkele oorlogsbodem, buiten een schamele sleepboot. Ja
het kost allemaal geld hé. Het was geen zicht. Het is een
hopeloos geval. Wie zingt er nog het loze vissertje?
Ondertussen zijn wij het hele heldenplein doorgewandeld.
In de winter wat desolaat, maar in de zomer een prachtige
waterspeeltuin voor kinderen.
Ja het is totaal veranderd. Aangenaam om er te wandelen.
Want in de morgen krijg je er de eerste zonnestralen. En
je kan er ook een beetje in de luwte van de wind zitten.
Momentaan zijn er werken die de gehele Montgomerykaai
en de ingang tot het staketsel zullen veranderen. We zijn
nieuwsgierig.
In mijn wandeling laten we ditmaal het oude staketsel
links liggen.
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Er zijn wel veel werken aan de overkant van de havengeul,
maar de wind is te kil. Ik wandel liever verder. Het zal
voor een volgende keer zijn, een meer lentedag.
We wandelen langs het eerste gedeelte van het
Montgomerydok. Het dok voor de jachten die de club
komen bezoeken. Te midden in de stad , op 5 minuten
van de beste winkels die de binnenstad telt. Voor
bezoekers een paradijs. 's morgens geen wind, zon en het
ruikt er naar koffie en croissants (van Caruso).
Maar nu geen jacht te bespeuren. De winter is hard en
woelig.

Na de Vistrap begint het Churchill dok. Daar heeft men
onlangs 3-4 steigers geplaatst voor vissersboten en de
Franlis die in het mooi seizoen zeetoertjes aanbied.
Met die wind is er natuurlijk geen schip te zien.
Nochtans is er leven. Op de tweede steiger krioelt het van
strandlopers. Kleine vogeltjes met een donker jasje en
witte buik, mooie wit en bruine vleugels en een typisch
gepiep. Zij komen hier wanneer het hoog water is. Met
laag water vliegen ze naar de zeekant en de rotsen van de
strekdam.

Sedert enkele weken hebben we regelmatig een storm (67 beaufort) per week. Voor de enkele vissersschepen die er
nog zijn geen pleziervaartjes. De viswinkels in het mooie
doorwaaide gebouw van de Vistrap zijn dan ook gesloten.
De bronzen buste van Lucy Lu houdt een oogje in 't zeil.
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Nu komen wij aan een ander gebouw links dat door bijna
iedereen gekend is. Het zee aquarium. Alle kinderen zijn
er voorbij gegaan om te kijken met afschuw naar wat hun
ouders hen probeerden te laten eten. Er zitten daar zeker
enkel kabeljauw achtige vissen tussen en die pladijs met
zijn scheve oogjes ziet er ook niet zo appetijtelijk uit.
Het is een beetje verouderd in concept, maar ik bewonder
de mensen die de aquariums verzorgen. Vis is toch
belangrijk. Vooral nu, dat de Britten zullen proberen alles
zelf te vissen.
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Vraag: wat is het verschil tussen pladijs aangevoerd door
een Engelse visbak of een Belgische?
Je kan het niet zien nog smaken, maar ze zullen er voor
vechten.
--------------- Einde deel I------------------

Page 7 sur 21

Winterwandelingen 2020

Winterwandelingen: Deel II: Aquarium - Bosje
We wandelen verder richting station. Ondertussen is de
overzetboot (zonder commentaar) aangekomen en laat hij
enkele passagiers met fiets aan land. Weinig trafiek
vandaag.
Het is zeker voor kinderen een gans avontuur om naar
Oostende oost te gaan. Eerst een boot nemen. Aan land
over sluizen lopen en een geheel ander strand ontdekken.
Terloops, in de vismijn kan men ook lekkere vis vinden.
Na het inscheepponton, een machtige ijzeren constructie,
komt men bij de nieuwe aanlegplaatsen voor jachten
allerlei. Mooi gedaan.
Maar je moet ook van tijd tot tijd rechts kijken. Naar tal
van hernieuwde gebouwen. Er zijn daar echt mooie
appartementen te vinden.
Aan de rechterkant heb je ook alle tentjes die
visvoorbereidingen verkopen en waar toeristen zich op
storten. En dan met hun mooi vol bekertje of bakje komen
zij op de kaai ergens zitten alwaar de meeuwen in
scheervlucht hen proberen te ontdoen van hun kostbaar
goedje.
Enkele jaren terug hebben de autoriteiten van de stad
beslist dat er te veel gevaar was in het wandelen op een
kaai , langs een dok zonder enige balustrade. Men kon zo
in het water kieperen. Niet dat er veel mensen naar
beneden donderden, maar het geeft toch een groter gevoel
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van zekerheid wanneer je daar nu voorbij loopt. Het werd
een prachtige balustrade in inox van zeker anderhalve
meter hoog met een gestroomlijnde afgewerkte boven
plank in teak.(?).

Teak hout moet je jaarlijks wat onderhouden anders komt
er door mos groene uitslag op. Ik denk niet dat dit reeds
werd gedaan. De boven plank heeft nu een mooie korrelige
groene kleur. Voor de meeuwen is het een uitzonderlijke
observatie post. Van daar kunnen zij alle bewegingen van
vispotjes, frieten met mayonaise, ijsjes… in de gaten
houden.
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Nu is het kalm en er zijn maar enkele meeuwen
rechtstaand op de houten leuning van het hek.
Die meeuwen kijken je aan met een echte stoute blik. "
Probeer mo nie van mien hier weg te jagen, owo!" En ja, als
je regelmatig doorloopt zonder te veel terug te staren
blijven ze gewoon staan met in hun ogen "Wiender zien
hier de baos!" Let op het wit van de pluimen van hun nek.
Schitterend lumineus.

Rechts van deze kolom is er op enkele stappen, een ijzeren
pupiter waarvan de roest op de plaveien druppelt. De
poten van de pupiter zijn gemaakt in zwart geverfd geroest
ijzer en vertegenwoordigen noten van een notenbalk. Op
de pupiter is een glas met ingeschilderde tekst. Met wat
geduld kan je deze lezen en versta je dan dat dit
"monument" ter ere is van Jacques Brel en la Mer du Nord
en natuurlijk ook Oostende.

Op het einde van het Churchill kaai begint de sluis
installatie om naar het Mercator Marina dok door te
varen..
De wandelplaats wordt er wat breder en er zijn tal van
"monumenten" die de opmerkzame wandelaar direct zal
bespeuren. Als je niet oppast loop je er zo voorbij.
Eerst een grijs marmeren steel (1.2 m hoog) met rond
voetstuk (1.2m diameter) afgezet, om te beletten er tegen
te lopen, omringd door een fijn lichte ketting tussen vier
opstaande paaltjes. Op het voetstuk staat er zeker iets op
gebeiteld om uitleg te geven van wat het is. Maar het is
bijna uitgewist en het lukt me niet maar iets te lezen.
Ik vraag mij af of het niet het eerbetoon is aan Marshall
Montgomery Vanwaar de naam Montgomerydok.
Misschien was er daar lang geleden ook een klein beeld
van hem.
Was dat standbeeld te klein? of te onbenullig of te duur
om het groter te maken? Heeft men dat vervangen door
een kleine zuil? Ik weet het niet meer.
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Na de geschiedenis en de cultuur nog wat geschiedenis.
Een echt monument zeker twee meter hoog in
granietsteen met leesbare gebeitelde tekst en een namen
lijst van de gesneuvelde Canadezen die in 1945 per
ongeluk stierven na de ontploffing van de torpedo's van
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hun motor-torpedo booten. Dat heeft zeker een harde slag
geweest. Er bestaan er foto's van.
En er liggen echte bloemenkransen. Een gedenkplaats die
nog gebruikt wordt.

aankomt is jouw probleem. Lopen met je valiesje op
rolletjes.
Ik denk dat de bestuurders van de overzetbootjes ook hun
basisopleiding van mensentransport gekregen hebben in
dezelfde scholen. Zij hebben ook altijd voorrang…

Het sluizensysteem omvat twee dubbele sluisdeuren en
twee bruggen. Vooraleer de eerste brug over te steken nog
wat cultuur. Links op de verbrede kaai staat er een
structuur waarschijnlijk ter ere van Neptunus. Een grote
dikke grijs geschilderde ketel, de drijvende ton van een
vroegere zee boei, die omringd is door een kroon van
geroeste ijzeren palmbladen. Ja het is een kunstwerk dat
samen geknutseld wellicht de kroon van Neptunus
voorstelt. Maar weeral nergens een inlichting te vinden,
nog de naam van den "artist" noch de betekenis.
Wij willen naar het station en steken dus de eerste brug
over, juist na het huis van de sasseniers of waar de
operaties van de sluizen worden bevolen en komen op het
nieuw aangelegd brede plein waar de bussen vrijelijk
kunnen op en af koersen! O wee de voetganger die dacht
dat hij zo maar kon rondlopen.
Buschauffeurs hebben een heel uitgebreid gevoel van de
voorrang die zij zouden kunnen hebben en ze laten het
voelen door nog sneller op je af te stormen met hun logge
bussen om dan met een bijzonder luidde toeter je uit de
weg te blazen.
Dit is hun plein en voetgangers moeten aan de kant
blijven. Hoe je eindelijk behouden te voet, op een van de
perrons die daar juist in het midden van het plein liggen,
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Met wat geluk geraak je dan in het vernieuwd station. Pas
op! Er zijn bussen die stiekem van de achterkant van het
gebouw aankomen.
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Het plein juist voor het oude gebouw van de NMBS is
luchtig breed maar een beetje kaal. Vroeger was er daar
een mooi beeldhouwwerk van verschillende vrouwen op
een bank. Dan hebben ze er rond fietsenstallingen
gebouwd. Het aantal fietsen dat daar stond, in goede of
slechte staat was fenomenaal. Men kon dat
beeldhouwwerk niet meer zien in de fietsen zee.
Dat is nu opgelost. Het nieuwe station biedt nu een
prachtige ondergrondse stalling. Echt tof.
Het plein is dus totaal leeg. Niets meer, noch fiets noch
auto. Stijl "minimalist". Nieks.
Oostende heeft het unieke bevoorrechte internationaal
eindstation dat GEEN taxi's in de directe nabijheid
toelaat.
Wanneer je als oudere persoon met je sleepbare valies
aankomt in Oostende om naar jouw hotel te gaan, wordt
het een sportief event. Eerst van de wagon die véél hoger
is dan het perron, en dan je valies er uit trekken .
Een degelijke mars (naar gelang je positie in de trein en
het aantal rijtuigen) op het perron waar de houten
dwarsliggers met boogie ritme de vooruitgang van de
wieltjes van de meegesleurde valies ondersteunen, tot je
aan het overgebleven portaal van het vroegere station
aankomt.
Daar mag je met je valies tegen wind over het brede plein
vol met bobbels en oneffenheden doorkruisen tot over de
tweede brug van de sluizen. En als die gesloten is om
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boten te versluizen dan moet je over de eerste brug . "Das
nog a bitje verder"
Daar aan de andere kant van brug twee, mogen de taxi's
hun klanten opwachten!.
De "service mentaliteit" van deze welkom staat niet op de
mooie reclame borden van welkom in Oostende.
Het stationsgebouw werd onlangs gerenoveerd en
gemoderniseerd. Met succes.
Een brede luifel van verschillende gekleurde ramen
overdekt nu de 9 sporen en perrons. Er is veel hout
gebruikt op de begane grond en het geheel geeft een zeer
aangename sfeer bij het aankomen of uit stappen.
Het idee om ook de kusttram direct aan te sluiten in het
zelfde gebouw is super praktisch.
Boven de sporen meer naar het binnenland toe heeft men
ook een prachtige autoparking met 4 verdiepingen
gebouwd. Super! Het is een slimme vos degene die de
ingang van de parking vindt!
Het station van Oostende is een gebouw met veel
geschiedenis. Het loont de moeite enkele opzoekingen te
doen. Misschien vind je dan waar " den Istambul" was ?
Tegen het originele gebouw van het station heeft men een
kantoorgebouw geplaatst met bovenop een mooi glazen
uitzichttorentje. In deze administratie moet je zijn om de
vlaggenbrief van je boot te bekomen. Er is ook een
afdeling waar men de nummerplaat van de auto moet
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aanvragen. De weg er naartoe is in het gebouw letterlijk
aan gestippeld op de grond. Serieus maar effectief.
Tussen het DIV gebouw en de grote hall van het station
staat nog altijd het vroegere grote hotel. Nu in een
vervallen stand met triestige vensterbanken waarvan de
verf al lang verdwenen is. Ik ben er nooit binnen geweest,
maar enkele jaren geleden was er daar een soort theater
en een of andere activiteit
Wordt het ooit vernieuwd en weer in de staat van glorie
gebracht, toen de passagiers voor de mailboat daar
konden overnachten alvorens de oversteek naar Dover of
de trein te nemen naar Istanbul?
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Ja het station heeft mij altijd aangetrokken. Wanneer ik
zo een wandeling maak naar het "bosje" loop ik er altijd
binnen, om de atmosfeer van verre reizen op te snuiven
en ook de lange treinen vanonder de verre De Smet de
Naeyer brug, het station in een sierlijke bocht, statig te
zien binnenrijden. Als kind op school moesten wij een
tekening maken van het station. Het was een goede
toepassing van de wetten van de perspectief.
De laatste wagon zo klein en de locomotief zo groot.
Niet alleen treinen. Sedert enkele maanden is het ook de
aanlegplaats geworden van de grote platformschepen die
windmolens in zee plaatsen.
Indrukwekkende machtige mooie machines, kranen alle
soorten, met helikopterlandingsdek, brede
commandobruggen en geweldig motorengezoem. Overal
antennes en "GPS position domes".
De platform schepen zijn voorzien van 4 of 6 palen zeker
30 meter hoog en een reusachtige kraan hoger dan een
kerktoren,.
Ja het loont de moeite om ze van dichterbij te bezien.
's Morgens vanuit mijn kamer zie ik de torenhoge palen
ver boven de daken uitsteken. Hun donkere silhouet
zorgt in de opkomende zon voor een gevoel van
industrieschouwen.
Oostende heeft nu eens altijd veel gebouwd en veranderd
en het aantal kranen en torens die de horizon versieren is
niet te geloven. Moest er nog wat rook bijkomen dan zou
men zich te midden van een industriestad wanen.
(Lüdwigshafen?)
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Wij verlaten het station via de rails van de kusttram om
naar de plaats te gaan waar vroeger de gebouwen van de
technische school stonden.
Die zijn totaal weg, "kaput und verschwunden". Nu is er
een diep gat waar men heipalen in de grond stampt. Hier
zullen twee nieuwe modern gestroomlijnde appartement
buildings komen.
Met uitzicht on het Mercatordok en de bootjes en de
gehele stad. Twee keer 23 verdiepingen.
Bijna 100 woningen? Maar wie gaat dat allemaal kopen?
Het wordt dus een totaal nieuw kwartier. In princiep moet
het prachtig worden.

was met magnifieke grote kariatiden. Mooie grote kloeke
vrouwen. In Oostende snel bekend als de "Tettebrugge".
Langs de huizen is een trap waar men op de brug komt.
Het is nu een parking! Er is geen doortocht meer voor
auto's. Alleen fietsen, brommers, de tram en autobussen
volgen nog deze weg naar Bredene en de andere kant van
de haven.

Wij laten de bouwwerf rechts liggen en wandelen verder
naar het Maria Hendrika park.
Wij kruisen er eerst de overblijfselen van het "rosse
kwartier" van Oostende. Niet scheef naar rechts kijken.
Gewoon doorlopen en dan voorbij twee andere
bouwwerven en het vroegere slachthuis.
Ik ken deze buurt niet zo goed. Er is daar een grote
meubelzaak en er zijn zeker nog andere handelszaken
maar het is een beetje terra incognita, buiten de
Vaartstraat waar ik een zeiler ken.
Voor ons de beroemde Smet de Naeyer brug. Beroemd
omdat deze heel mooie brug om de stad te verlaten in de
richting van de Oostkust , vroeger versierd, ondersteund
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Eenmaal boven gaan wij naar de andere kant van de brug
en kijken daar naar beneden links. En wat zien wij daar?
DE ingang van de parking van de 600 plaatsen van het
station.
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Ergens in het binnenrijden van de stad wordt aangeduid
hoe je er moet geraken, maar ik weet niet waar.
Wij lopen van de brug naar rechts waar vroeger de
soldaten van de Zeemacht-Force Navale gekazerneerd
waren tot de Marine verhuisd is naar Zeebrugge.
Nu blijft er nog de Nato ontmijningschool met de statige
officieren mess.
Links van de mess een open plaats omgevormd als free
parking aan de rand van de stad met een bus service naar
het centrum. Te voet naar de dijk max 20 minuten.
(Flinke mars)
Er is ook een mooie moderne hangbrug voor fietsers en
voetgangers om de grote vijver over te steken. De Nelson
Mandela brug. Maar dit is voor een andere wandeling.

----------Einde deel II-----------
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Winterwandelingen: Deel III: Bosje – Rode Rotsen
Wij duiken het Maria Hendrika park in, links tussen de
struiken een wegeltje met trappen dat uitmondt op de
grote Koninginnevijver.
Wij zullen de gehele toer het pad langs het water volgen.
Weg van de zee. Hier grote bomen met wind in hun
takken, rimpels op het wateroppervlak, riet, wat
waterhoenderen en soms eenden. Geen auto's, geen
bouwgedaver, geen lawaai.
Een prachtige kalmerende wandeling. Hier ziet men de
lente aankomen aan de schakeringen van het groen rond
de stammen.
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De grote vijver bevat ook een eilandje waar er natuurlijk
een café (feestzaal) is. Vroeger zei men het "Laiterietje".
Mooie terrassen , kinderen hebben er alle soort spelletjes
en men kan er oog nog een afschuwelijke plastieke zwaan
"pedalo" huren om op het water rond te paddelen.
We wandelen gewoon verder langs de berm en genieten
van de kalmte en het groen.
Wij negeren de brug naar het eilandje en de Mandela brug
die ons terug zou brengen richting stad. Een beetje verder
links een blinkend kunstwerk.

Page 15 sur 21

Winterwandelingen 2020

Drie grote kogels die de schoonheid de bevalligheid en de
vreugde zouden moeten uitbeelden. Maar de kunstenaar
heeft ze omgetoverd in Ku-Kux-Klan spoken die meer met
onverdraagzaamheid en racisme te maken hebben. Ik heb
wat moeilijkheid met de symboliek maar ik bewonder toch
de drie lumineuze kolommen die van ver te bespeuren
zijn. Al in al iets dat je doet nadenken.
Zonder ze te zien passeer ik de voet van de "nieuwe
watertoren, gecamoufleerd in struiken en bomen. Mijn
aandacht te veel naar de het vermolmd vissershuisje aan
de boord van het water.
Het is nochtans geen kleine toren. Wordt die nog
gebruikt? Met al die grote en hoge gebouwen is hij
misschien niet hoog genoeg om het water naar boven te
stuwen?
Het "bosje" is niet zoo groot en we komen weldra bij het
einde van de vijver. Wij kunnen het pad blijven volgen en
dan komen wij terug naar de Mandela brug maar langs de
andere oever van de vijver, of we gaan rechtdoor. Een
kleine houten Japanse brug overspant de waterverbinding
tussen de konijnenvijver ergens in de wildernis links en de
grote vijver en brengt ons naar de gebouwen van het
Blauwe Kruis van Oostende. Het is nu te koop en het is er
ook kalmer maar vroeger was er daar veel geblaf van al die
verloren beesten.
Langs de installaties is er een pad dat ons trapsgewijze
ter hoogte van een brug over de autobaan die Oostende
binnenstroomt, brengt.
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Hier is het apex van onze wandeling. Vanaf nu
verminderen wij onze afstand van de zee.
De perken van de autoweg bij het inrijden van Oostende
zijn in de lente periode prachtig bebloemd met witte en
gele paaslelies, die dicht bij elkaar geplant een weelderige
versiering aan de twee zijden van de baan geven.
Bij het oversteken noteert men weeral hoeveel auto's
geluid maken.
Maar het duurt niet lang. De straat langs de welke wij ons
begeven is breed en verkeer is er weinig. Het voetpad
alhoewel heel breed is tevens het fietspad, dus opletten.
Het is eigenlijk een mooie brede laan met aan een zijde de
tennis velden van de Oostendse tennis club. Geen
gebouwen. Aan de andere kant waar wij wandelen
bejaarden tehuizen, omgevormde vroegere hospitalen ,
verpleegster scholen (?). Ik weet het niet maar tot op het
einde van de laan is het er tamelijk kalm.
Iemand in de stad heeft gedacht dat men de laan kon
verfraaien met mooie oude standbeelden van dames van
boven de 2 m hoog. Vroeger waren zij in het oude station
of de oude post (?)
Ik weet het niet. Of ik heb de uitleg plaatjes niet goed
gelezen.
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De laatste dame vertegenwoordigde de vissers en had dan
ook een klein sloepje in de arm en een visnet op de andere
schouder. Onnodig te zeggen dat het 4 stevige vrouwen
zijn.
Ja, in de tijd waren de criteria voor schone vrouwen toch
wat anders. Nu, toegegeven, voor de kunstenaar was het
eigenlijk niet zo vanzelfsprekend om de Godin van de
spoorwegen voor te stellen. Vooral met dat wagon wiel in
de armen.

Maar de symbolen zijn goed verstaanbaar. Eerst
ontmoeten wij de dame die de handel en de industrie
verbeeld. Zij draagt in haar armen een tandwiel van
enkele kilo's. Verder, haar collega staat te telefoneren met
zo'n korte hoorn tegen haar oor en een telegraaf in de
linker arm. (Komiek hé. Mensen bellen nog steeds in de
straat.)
Collega n° 3, die moest de spoorwegen en de post
vertegenwoordigen. Zij heeft een wagonwiel in de armen
en een "saccoch" om de post uit te delen.

Winterwandelingen
Patrick D. / articles 2020

17

Wanneer de gedachten afdwalen, gaat de tijd sneller
voorbij en zonder het te weten hebben wij die fameuze
stallen van Leopold II reeds voorbij gelopen. Nu nog de
twee best gelegen squares van Oostende doorkruisen en
wij zijn aan Petit Paris.
En wat staat er hier in het midden van de straat? Die
grote granieten rustbank met "Arts Nouveau" kolommen
en kronkels? Dat is de bank die vroeger te midden op de
Smet de Naeyer brug pronkte. Nu hier als scheidslijn
tussen de twee squares.
Het voetpad is vanaf de squares tot bijna aan de zeedijk
versierd met opborrelende fonteintjes in lange ondiepe
waterbekkens die de scheiding van voetgangers met
autotrafiek duidelijk maken. Het geheel is luchtig en geeft
vorm aan een geheel mooie laan.
Petit-Paris is in normale tijden een druk kruispunt.
Waarschijnlijk is dat de reden van de benaming PetitParis. Het drukste kruispunt van Oostende. Wij hebben
Page 17 sur 21

Winterwandelingen 2020

aan de kursaal ook een Petit-Nice. De warmste plaats om
op de zeedijk op een bank te zitten.
Petit-Paris oversteken in twee bewegingen omdat de
synchronisatie van de verkeerslichten
met de beste wil niet beter kan doen.

aangelegd en de het is er ook aangenaam rond te
wandelen en er zijn nog tal van interessante huizen van
"voor de oorlog". Het is er gewoonlijk kalm. Alleen
wanneer er een alarm afgaat want het "pompierskot" is er
ook gevestigd.
Ik wandel graag in die laan. Er is een geheel mooie zaak
met design meubels die vroeger een garage was. Men
fluistert mij dat het de garage FIAT was.. Het is ook de
enige winkel in de straat.
Wanneer het functioneert dan borrelt het water langs je
stappen. Spijtig dat de wind zo veel "brol" in de bekkens
blaast. De stadsdiensten moeten die dikwijls
schoonmaken.
Ondergronds is er ook een parking. Heel discreet.

En dan de Koninginnelaan tot de zeedijk met de drie
gapers.
Geniet van deze mooie laan. Veel licht, lucht en ruimte.
In het kwartier links gelegen werden de straten weer
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de mensen die er gebruik van moeten maken denken van
het zicht die zij krijgen tussen de reklameletters.
Mobiliteit? Gebruik het openbaar vervoer? Dat? Nooit!
Nu wij veilig aan de andere kant staan zien wij de
Thermae Palace links en in de verte de "paardekoers" of
Wellington baan.

Op het einde van de laan, komen wij op een van de
kernpunten van Oostende. Dus eventjes alle richtingen
uitkijken.
De baan die wij gaan kruisen is de Koningin Astrid laan.
Hier rijdt de kusttram! Ik weet niet hoe zij dat doen in de
andere landen maar de trams zijn er gestroomlijnd en zien
er comfortabel uit. Zelfs in het vroegere D.D.R. waren zij
mooier. Hoe dat ze dat laten rijden en er nog propaganda
mee maken om toeristen aan te trekken, is
onverstaanbaar! Zelfs wanneer het gevaarte totaal is
bedekt met reclame is het nog lelijk. En vraag mij niet wat
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Wij staan eigenlijk ook aan de ingang van het openbaar
zwembad van Oostende. Ik heb het gebouw nooit mooi
gevonden. Ik vond dat er teveel beton in was maar het
heeft een zekere stijl. (Van een Engelse architect denk ik).
Het is (was) er aangenaam in zwemmen, warm zeewater.
De kleinkinderen gingen er graag naartoe.
Maar ja, het is ook al gedaan. Van het strand kon men ze
naar het bad sturen en achter de galerijen was er een
groot waterspel terrein voor de kleinere. Dat gaat allemaal
verdwijnen. Nu zal het zwembad ver van het centrum op
een plaats staan waar de toeristen nooit zullen komen.
Rechts van ons is nog een klein intiem park op zijn
Japans ingericht. Zen.
Maar recht voor ons, bevindt zich het monument van
Leopold II boven de fameuze "drie gapers" opening in de
muur van het vroegere koninklijke paleis. Eigenlijk weet
ik niet of er wel een muur was rond de paleizen die er voor
1914 stonden. Maar ik meen te weten dat de Oostendse
benaming "drie gapers" komt van de twee doorgangen met
rond gewelf en de "o" van verwondering van de persoon die
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naar het monument kijkt. Voilà dat is Oostendse
geschiedenis.
Ook een tamelijk rustige plaats met zitbanken waar het
aangenaam is van de zon te genieten. Vooral wanneer de
wind van Oost naar West blaast.
Wij zijn op Petit-Paris geraakt na ongeveer een klein uur
wandelen. Nu hier aan de drie gapers is het nog een goede
twintig minuten gaan om de rode rotsen te bereiken.
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Als het laag water is strekt het strand zich hier echt uit
tot den einder. Men kan er zelfs met een zeilwagen op
rijden.
Links de galerijen van de Thermae Palace; Daar is veel
restauratie werk te voorzien en te doen sedert enkele
jaren. Maar een dag zal het er van komen.
Rechts de Venetiaanse gaanderijen met een museum dat
dikwijls interessante tentoonstellingen organiseert.
De wind komt van het Westen. Dus met de wind van
achteren wandelen wij nu in de richting van ons
vertrekpunt.
De lucht is fris en de wind duwt wat. Maar de mantel
houdt de koelte buiten en de dijk is niet te bevolkt met
toeristen en "billekarren".
Met hoog water hoort men duidelijk het klotsen van de
golven tegen het strand. Nu is het halverwege. Droog zand
wordt door de wind in slierten over het strand geblazen.
De zeedijk bijna voor mij alleen. Ik kijk naar het uur van
de " harloge" met de ijzeren wijzers op een blauwe
achtergrond.
In de bocht voor de kursaal neemt de wind toe. Het is
geen goeie tijd om op een bank van de Petit Nice te gaan
zitten. Ik loop het kunstwerk " dansende golven" voorbij.
Hoe meer ik het zie hoe meer zij dansen.
In de verte bespeur ik de Rode Rotsen eindstation van
onze wandeling.
Maar de blik is vooral ingenomen door het brede uitzicht
op de strekdam aangevallen door schuimende golven die
uiteenspatten.
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De radartoren met zijn intrigerende veelzijdige kanten en
kleurenschakeringen klaar en duidelijk te zien boven het
gewoel.
De semafoor seint groen groen wit.
Binnen varen.
Tijd voor een aperitief (je).

Patrick D.
Oostende, 21-03-2020
Winterwandelingen
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