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INLEIDENDE NOTA

1.2 Doelstellingen

Op verzoek van twee afgestudeerde studenten Monumenten- en
Landschapszorg, besloten we samen het gebied rond het Visserijdok te
verkennen. Zij schreven immers een eindwerk omtrent het militaire erfgoed
op de Oosteroever en raadden ons aan het maritiem erfgoed te onderzoeken.1
Deze site, gekenmerkt door de vele maritieme bouwwerken en installaties,
bleek zowel met positieve als negatieve elementen te kampen. Deze elementen
zorgden voor een grote uitdaging, wat meteen de doorslag gaf om de site rond
de oude Vissershaven als onderwerp van onze thesis te nemen.

Om een dergelijke studie aan te vangen is het een vereiste om de geschiedenis
van de site te doorgronden. Om de huidige omgeving en situatie beter te
begrijpen is het immers belangrijk om te weten hoe dit gebied zich historisch
ontwikkelde. Een beknopte analyse van Oostende en zijn haven, en een
historische analyse van de Oosteroever zijn bijgevolg noodzakelijk.

1.1 Problematiek
Wat vroeger een bloeiende Vissershaven met voldoende economische activiteit
was, bleek vanaf omstreeks 1995 een doodse haven te zijn. De site, die tal
van grote en kleine gebouwen telt en net buiten de stad gelegen is, straalt
een zekere verwaarlozing uit. De meeste gebouwen staan er momenteel
verloederd bij en enkele verloren reeds hun functie. We spreken hier echter
over jonge maritieme relicten die het kloppend hart weerspiegelen van de
Vissershaven uit de 20ste eeuw. Een snelle ingreep binnen deze problematiek
is bijgevolg een belangrijke vereiste.
Een eerste aanzet in de goede richting is er reeds door de aanwezigheid van
het VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee) en Project IOC (Intergovernmental
Oceanographic Commission) van UNESCO in de pakhuizen van de vismijn.
De aanwezigheid van deze instanties op de site zorgt ervoor dat de Vissershaven
opnieuw enig aanzien krijgt. Daarnaast bemerken we ook de komst van een
nieuwe, permanente overzet in februari 2011. De overzet zorgt voor een
eerste ontsluiting van de site, maar zonder enige ingreep op het terrein zal dit
project weinig succes en slaagkansen kennen.
Als onderzoekers kunnen we hierop inspelen en ervoor zorgen dat deze site
optimaal heropgewaardeerd wordt. Tenslotte krijgt maritiem en marien
erfgoed sinds de laatste vijf jaar enige belangstelling. Ons project kent een
juiste timing.
O. De Beus, L. El Bouazzaoui., Militairen aan zee. Oosteroever, een unieke getuige,
Artesis Hogeschool Antwerpen, 2MLZ, 2009-2010.
1

Het tweede deel van het project omvat twee afzonderlijke studies, namelijk
een bouwhistorische nota over de slipway met draagvermogen van 1000
ton en de Oostendse vismijn. Deze afzonderlijke delen omvatten naast een
historische nota en een omschrijving van de huidige toestand eveneens een
schadebeeld, een waardebepaling en mogelijke restauratieopties. Aan de hand
van gemeentebladen, oud plannenmateriaal en andere archiefdocumenten
werd de bouwhistoriek van de bouwwerken gereconstrueerd.
Vervolgens wordt in het voorlaatste deel een inventarisatie opgesteld van de
zachte waarden van de Oostendse Vissershaven door middel van de SVMSMethodiek (Soft Values Management for Seaports). Deze inventarisatie laat
ons toe om in het laatste deel basisconcepten mee te geven voor een mogelijke
herbestemming van de site.
1.3 Methodiek
Zoals reeds vermeld bestaat dit project uit vier delen, namelijk een historische
analyse van de site, twee bouwhistorische nota’s, een inventarisatie
van de zachte waarden van de Vissershaven en een herbestemming - en
ontsluitingsproject. Deze onderdelen vereisten een zeer diverse methodiek
die we kort even toelichten.
Het eerste deel omvat twee verschillende studies die elkaar aanvullen,
namelijk een beknopte historische evolutie van Oostende en zijn haven
evenals een historische analyse van de Oostendse Oosteroever. Beide delen
zijn afzonderlijk verwerkt, maar kunnen niet los van elkaar gezien worden.
Vermits de geschiedenis van Oostende reeds grondig bestudeerd werd en
wij geen kunsthistorische vooropleiding volgden, besloten we hiervoor geen
14

primaire bronnen te raadplegen. Bijgevolg bestudeerden wij in hoofdzaak
secundaire archiefbronnen uit het archief Ostendiana. Dit archief bevindt zich
in de hoofdbibliotheek van Oostende, namelijk bibliotheek Kris Lambert,
en verschafte ons de nodige informatie om beide hoofdstukken neer te
schrijven.

Bovendien vonden we het belangrijk om gelijkaardige projecten te bezoeken
en eventueel te projecteren op onze site. Binnen deze context brachten wij
op 4 april 2011 samen met onze promotor Patrick Viaene een bezoek aan
Chatham Historic Dockyards en op 9 april samen met Patrick Viaene en copromotor Bart Slabbinck een bezoek aan Rotterdam.

In het tweede deel zijn twee verschillende bouwhistorische nota’s verwerkt.
We besloten hierbij de taken te verdelen en elk een gebouw op de site te
analyseren. Hierbij werd geopteerd voor de studie van de slipway met
draagvermogen van 1000 ton (S. Cuveele) en de huidige Oostendse vismijn
(L. Florizoone). Beide studies vangen aan met een bouwhistorische nota en
een omschrijving van de huidige toestand. Aan de hand van deze informatie
konden we onze studie aanvullen met een schadebeeld, een waardebepaling
en eventuele restauratieopties.
Voor de analyses werd vooral gebruik gemaakt van primaire bronnen. Deze
bronnen konden we gedeeltelijk terugvinden in het stadsarchief van Oostende,
Dienst Stedenbouw Oostende en uit persoonlijke archiefdocumenten.
Daarnaast werd ook gebruik gemaakt van een literatuurstudie om de
archiefgegevens aan te vullen.

Door middel van bovenvermelde methodiek waagden we een poging om
enkele basisconcepten neer te schrijven voor een waardige herbestemming
en ontsluiting en dit met alle respect voor de schaal van Oostende en haar
Vissershaven.

Tenslotte vonden we het een vereiste om de algemene problematiek van
de site aan te pakken en te onderzoeken hoe we de site kunnen ontsluiten
en eventueel herbestemmen. Om dit project te verwezenlijken besloten we
gebruik te maken van de SVMS-methodiek. Met behulp van deze methode
werd de volledige site onder handen genomen en alle positieve en negatieve
factoren bestudeerd, geanalyseerd en verwerkt.
Op basis van de conclusies uit de toepassing van de SVMS-methodiek
zochten we vervolgens naar een mogelijke herbestemming en ontsluiting
voor de site.
In functie hiervan voerden we in het eerste semester eveneens verscheidene
gesprekken met mensen die een sterke band hebben met de site.
Deze gesprekken zijn vastgelegd in een logboek. 2
S. Cuveele, L. Florizoone, Logboek. Maritiem erfgoed op de Oostendse Oosteroever,
Artesis Hogeschool Antwerpen, 2MLZ, 2010-2011.
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