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De eigenzinnige fietstocht in en rond Oostende neemt ons mee vanaf
interbellum tot naoorlogse architectuur… vanaf de jaren dertig tot de
jaren zeventig… Het brengt ons voorbij enkele paradigmashifts van
art deco over modernisme tot brutalisme.
Oostende was rond de 1900 eeuwwisseling ‘la reine des plages’
geworden nadat ze door ‘urbanist’ Leopold II van een onooglijk
vissersdorp ingrijpend tot een internationale, mondaine badplaats
werd getransformeerd. De kustlijn werd een uitbundige vertoning
van eclectische architectuurstijlen, als decor voor flanerende rijke
vakantiegangers. Leopold zette naast architecten Henry Maquet en
Charles Girauld ook urbanisten en landschapsarchitecten aan het
werk. Naast het neoclassicisme van de gaanderijen domineerde een
caleidoscoop van stijlen het straatbeeld met als hoogtepunten het
koninklijk buitenverblijf, het kursaal, de schouwburg en de neogotische Sint-Petrus en Pauluskerk. Oostende werd Brussel aan zee. Het
contrast met de verpauperde visserswijk was enorm. Deze, koloniaal
gefinancierde, ‘belle époque’ eindigde bruusk in 1914…
Het interbellum bracht door de ‘congés payés’, wat het toerisme
een serieuze boost gaf, en door de dagelijkse bootverbinding met
Engeland een explosie van de stad teweeg. In die nieuwe stadsuitbreidingen werden in de jaren dertig nu ook volop naast de traditionele klassieke herenhuizen ook art-decowoningen gebouwd in de
nieuwe straten. Soms erg bescheiden, soms zeer uitbundig. Tot in
de toeristische infrastructuur, zoals de iconische (later afgebroken)
bad- en strandinstallatie en het dijkuurwerk van architecten Smis en
Christiaens uit 1935, vierde art deco feest. De brasserie van het Hotel
du Parc van architect Van der Banck uit 1928 blijft hiervan vandaag
nog van getuigen. Het werd dé, ook publiek geaccepteerde, moderne
stijl. Het bepaalde ook het interieur van het neo-klassieke Thermae
Palace van architect Daniels in 1933.
Stilaan kwam vanuit Nederland een nieuwe aanpak aanwaaien
die deze art-decorichting versobering en modernisme deed evolueren. De Nieuwe Zakelijkheid, de Amsterdamse School en vooral ook
de aanpak van de Hilversumse architect Dudok inspireerden tal van
architecten. Pierre Verbruggen won in 1930 een wedstrijd voor een
zeevaartschool aan de haven. Isidoor Hintjens bouwde in 1933 voor
zichzelf een baanbrekende woning, en in 1935 ontwierp architect
Joseph De Bruycker aan de Elisabethlaan een imposante dokters
woning met een complexe geometrie die naar het Hilversumse stadhuis van Dudok refereerde.
Het modernisme begon nu ook gestaag zijn weg te vinden in
de eerste appartementsgebouwen. Architect Silvain Smis, die in zijn
eigen woning in 1933 nog diverse art-deco-invloeden mengde, kon in
1934 in de Adolf Buylstraat een hoekgebouw zonder hoeksteunpunt
oprichten (wat toen nogal ophef veroorzaakte) mits een skeletbouw
in gewapend beton, en op het Marie-Joséplein domineerde de eerste
‘hoogbouw’ van ‘acht’ verdiepingen de omliggende bel-etage herenhuizen. Ook Bernard Christiaens bouwde in 1937 diverse appartementsgebouwen in de binnenstad.
Na de oorlog moest het stadsbestuur in snel tempo de zware
wederopbouw van een gehavende stad aanpakken. Jean-Jules Eggericx en Arnold De Vos werden in de lente van 1945 met de opmaak
van een nieuw stedenbouwkundig plan belast. A.V. Fobert, Pierre Van
Beginne en Georges Boutelier gingen in 1947 aan de slag met de
Wellingtonrenbaan. Voor diverse publieke gebouwen deden zowel het
stadsbestuur als de posterijen en een warenhuis resoluut beroep op
modernisten. In 1945 won Léon Stijnen de wedstrijd voor een nieuw
Kursaal dat in 1953 opende. Gaston Eysselinck bouwde vanaf 1950
aan het SEO warenhuis en aan het nieuwe postgebouw dat in 1953
werd voltooid. Architect Victor Bourgeois kon in 1956 aan de slag met
een nieuw stadhuis. Oostende toonde hiermee een staalkaart voor de
diversiteit van moderne architectuur, maar wanneer het massatoerisme
in de jaren vijftig, zestig de stad overspoelde, werd het zeefront, na
afbraak van al wat nog restte aan eclectische diversiteit, vervangen
door een vloedgolf van middelmatigheid. Bouwpromotors begonnen
in snel tempo een lucratieve markt te veroveren. Het bezorgde eind
jaren zestig Oostende zijn trauma met het Europacentrum, de ‘hoogste
toren aan de Atlantische kust’…
Bij een nieuwe generatie Oostendse architecten Felix, Tanghe en
Molleman werkte het voorbeeld van Eysselinck als katalysator. Paul
Felix bouwde in 1957 zijn Corbusiaans geïnspireerd appartementsgebouw in de Koningsstraat. Maar vooral het, in 1959 voltooide, Clarissenklooster aan, toen nog, de rand van de stad, trok zowel bij het publiek
als in de architectuurpers aandacht. De ascetische architectuurtaal
van zichtbeton en bakstenen bracht ook in de kerkenbouw, die tot dat
ogenblik nog volledig in neostijlen bouwde, een schok teweeg. Jan
Tanghe startte in 1957 met een kleurrijk modernistisch appartementsgebouw in de Eufrasine Beernaertstraat en begon in de jaren zestig
met een groeiende, Scandinavisch geïnspireerde woning voor zichzelf
en stichtte de groep Planning die in Oostende een woonwijk bouwde.
Felix en Tanghe ontwierpen in de jaren zeventig later ook samen het
stedelijk zwembad. Marcel Molleman was na enkele tegenvallende
architectuurwedstrijden aanvankelijk naar Kongo vertrokken. Vanaf
1961, nadat hij voor zichzelf had gebouwd, realiseerde hij een school
en een lange reeks baanbrekende woningen.
In de jaren zestig, zeventig evolueerde het modernisme verder
naareen directe en eerlijke toepassing van zichtbare constructie en
materialen die zonder opsmuk ingezet werden. Zichtbeton, ‘béton brut’,
materiaalechtheid… De semantisch eerder verwarrende term ‘brutalisme’, een architectuurrichting in het modernisme, werd ervan afgeleid
nadat Le Corbusier zijn laatste werken bouwde in Frankrijk en Indië.
In de sociale woningbouw van Tanghe en van Ampe en Devos, het
stedelijk zwembad van Felix en Tanghe tot het administratief centrum
van Felix zien we de invloed van deze stroming die verder in de jaren
zeventig vanuit Engeland met het ‘New Brutalism’ Europa veroverde.
We vragen met deze fietstocht ‘en passant’ ook aandacht voor
gebouwen waarvan er enkele helaas binnen afzienbare tijd gesloopt
dreigen te worden, niettegenstaande hun status als bouwkundig
erfgoed. Zoals veel erfgoed vroeger uit de vooroorlogse geschiedenis
in de jaren zestig, zeventig onder druk stond en in Oostende massaal
werd afgebroken, staat nu het naoorlogs modernisme vandaag onder
druk. Met de huidige isolatienormen wordt het bewaken van de integriteit van dit modernisme ook een serieuze uitdaging. Maar afbreken
is nooit duurzaam. Herbestemming is vandaag een ander woord voor
duurzaam omgaan met bouwgeschiedenis. Het is het verleden inzetten
en recycleren naar een toekomst toe. Het is het vasthouden van het
stedelijk geheugen.

Jozef Van der Banck 
01

Hotel du Parc 

1888-1969
1928

Marie-Joséplein 3
In 1928 voorzag Van der Banck het veertig jaar oudere
neoklassieke gebouw van een art deco gevel met een
basis bekroond met hanglampen, een tussenverdieping
en een geritmeerde bovenbouw. In het interieur is de art
deco detaillering tot in het kleinste detail in de brasserie
uitgewerkt in muurbekledingen, spiegels, glasramen,
deuren in gezandstraald glas, verlichting, barmeubel,
tafels, banken, stoelen en zetels. Van het lettertype op de
gevel, de hotelinkom met marmer, spiegels en smeed
ijzeren trapleuning tot de sanitaire voorzieningen in de
kelder. Alles ademt art deco.
→
beschermd monument

Bernard Christiaens 
07
		

1906-1967

Appartementsgebouw
Archiduchesse 

1937

Gaston Eysselinck 
15

Eufrasine Beernaertstraat 21a
In dit expressieve art deco hoekgebouw werden vlakken
metselwerk afgewisseld met betonvlakken en betonnen
lintelen, afgeronde erkervormen met hoekige erkers,
bandramen met ronde ramen. De contrastrijke gevel werd
door een ritmisch onderbroken sokkel van de grond getild.
→
beschermd monument

16
Pierre Verbruggen 
		

02

1886-1940
Zeevaartschool 

08

1930

Slijkensesteenweg 2
Verbruggen won in 1930 de architectuurwedstrijd die het
Ministerie van Transport uitschreef voor een zeevaartschool. Het modernistisch complex leunt aan bij de
Nieuwe Zakelijkheid. Het ent zich met functioneel afgelijnde diensten in parallelle vleugels en een verbindende
dwarsvleugel op het schiereiland in de achterhaven. Het
werd in 1933 bekroond met de prestigieuze architectuurprijs Van de Ven. Kort voor de oorlog werd er nog een
directievleugel in dezelfde materialen en detaillering
aan toegevoegd waardoor de gewilde asymmetrie sneuvelde. Vandaag huisvest het complex het havenbedrijf
van Oostende.
→
beschermd monument

Appartementsgebouw Leopold I 

Warschaustraat 12
Een zakelijke modernistische gevel boven een inkom
waarin art-deco-detaillering in smeedwerk en marmersoorten gebruikt werd.
→
beschermd monument

17

Silvain Smis 
Alfred Danneel 
03

1893-1952
Appartementsgebouw 

09

1930

Madridstraat 3-7
De zwierige gevel met zijn golvende roze stuc-velden
onderbroken door verticale beige stroken boven de glimmende sokkel van zwart marmer is een elegant statement
in art deco. In de complexe raamverdelingen werd de
detaillering verder verfijnd.
→
bouwkundig erfgoed

10
		
Isidoor Hintjens 
04

1900-1973
Architectenwoning 	

1933

Elisabethlaan- Stuiverstraat
Hoewel de eigen woning van Hintjens door de grijze verf
zijn origineel uitzicht verloor, blijft het een belangrijke
getuigenis van de overgang van art deco tot modernisme
in volumeopbouw en detaillering.
→
bouwkundig erfgoed

11

A. V. Fobert 
05
		

1883-1963
Appartementsgebouw
Résidence Régina 	

Joseph De Bruycker 
06

1933

Warschaustraat 22
Het appartementsgebouw heeft, met zijn twee hoekige
bow-windows en zijn zorgvuldige decoratieve gevelgrafiek, een rijk straatbeeld. De royale inkom zet met
smeedwerk en marmersoorten die naar een open trap
en liftkooi leiden het onthalende art-deco-decor verder.
→
beschermd monument

Dokterswoning De Ooievaar 

1937

1909-2003
Architectenwoning Smis 

1933

Eduard De Cuyperstraat 11a
In deze eigen woning met een opvallende art-decogevel
mengde Smis diverse invloeden. De twee gebeeldhouwde
steenkappers die de inkom flankeren, sluiten aan op de
expressionistische Amsterdamse School. In het warme
interieur waarin de marmer- en parketsoorten op de
vloeren en de tropische houtbekleding van de lambriseringen de sfeer bepalen, zijn ook typisch Vlaamse
elementen in de open haard en de glas in lood ramen
verwerkt.
→
beschermd monument

Appartementsgebouw en
winkel Au Grand Chic 

1934

hoek Adolf Buylstraat Christinastraat
Het appartementsgebouw met winkelpand was een eerste
grote opdracht voor de jonge architect. De skeletbouw
in gewapend beton liet toe de hoek vrij te maken van
enig steunpunt, wat toen nogal ophef veroorzaakte. In
het materiaalgebruik van de afgeronde hoekvorm, de
dakranden, de dorpels het gebogen glas tot de sierlijke raamverdeling met horizontale accenten werd bij
de Nieuwe Zakelijkheid aangesloten.
→
beschermd monument

SEO apotheek 

18

Rijwoning De Wispelaere 

12
		

SEO apotheek 

1934

20
		
1939-1940

Leopold II laan 17
In dit eerste modernistische appartementsgebouw in
een toen nog eclectisch en neoclassicistisch Oostends
straatbeeld, was de schaalbreuk overrompelend. De
gekromde bakstenen gevel brengt, met zijn subtiele ritmewijzigingen tussen de twee onderste bouwlagen en de
zeven hogere en met zijn zorgvuldig afgewisselde vlakken
in geel metselwerk, een gereduceerde elegantie in het
straatbeeld die voor de jaren dertig baanbrekend was.
→
beschermd monument

1935

Léon Stijnen 
13

1899-1990
Casino Kursaal 

1945-1953

21
		

Een monoliet gebouw met een rationele ordening van
de verschillende functies. Het exterieur heeft hoge,
beglaasde gevels met een dubbele structuur: buitenprofielen in aluminium, binnenin staal. Boeiend zijn de
verschillende kunstintegraties o.a. het grote fresco in de
speelzaal van Paul Delvaux en een sculptuur van Oscar
Jespers boven de hoofdinkom.
→
beschermd monument

A. V. Fobert 
Pierre Van Beginne 
Georges Boutelier
14
		

1883-1963
1903-1999
1907-1967
Inkomgebouw en tribune
Wellingtonrenbaan 

1947-1955

Het monumentaal geheel sluit aan bij late art deco en
vooroorlogs modernisme. Nadat Fobert de tribune met
het gebogen uitdragend dak aanvankelijk parallel met
de renbaan had voorzien, werd hij door Van Beginne en
Boutelier opgevolgd. De tribune werd nu schuin ingeplant
boven op de funderingen van de in de oorlog verwoeste
voorganger om de paardenfinish beter te kunnen bekijken.
Op de kopse kanten werden elegante beglaasde trappartijen gesitueerd. De grand café Bagatelle – met zijn
halfrond kops uiteinde –
 voltooide het complex. Het toen
nog volledig open inkomgebouw kreeg in 1962 een afsluitende vliesgevel.
→
bouwkundig erfgoed

1948

hoek Nieuwpoortsesteenweg, Steense Dijk
Eén van de filialen van de coöperatieve SEO met op de
verdieping een woongelegenheid. De oorspronkelijke
dunne stalen vensterprofielen werden vervangen en het
gebouw verloor het origineel karakter.
→
bouwkundig erfgoed

SEO gebouw 

1950-1955

Romestraat 11
De eerste fase was het deel Gentstraat met de gebogen
straatgevel. De winkelruimte op drie bouwlagen werd pas
geopend na het overlijden van Eysselinck in 1953. De
brede, beglaasde straatgevel en de gebogen inkompui
zijn bepalend in de compositie. Voor dit project werkte
Eysselinck samen met architect René Meyer. In 1985
werd het een museum, eerst onder de naam P.M.M.K,
nadien MuZEE.
→
beschermd monument

PTT gebouw 

Victor Bourgeois 

Amsterdamstraat 39
Dit appartementsgebouw, in de gereduceerde vormentaal van de Nieuwe Zakelijkheid, werd in twee fases
ontworpen. De afgeronde erkervormen en horizontale
metselwerkstroken tekenen zich af boven een verbindende sokkel met de SEO apotheek. Vandaag is het
gebouw als zijvleugel van het museum door Mu.Zee
ingepalmd.
→
bouwkundig erfgoed

Appartementsgebouw
Marie José 

1952-1953

22
		

24

25
		

1950-1953

			
Hendrik Serruyslaan 18
Het absolute meesterwerk van Eysselinck: een combinatie van een postkantoor en een publieke ruimte voor
telegrafie. Twee hoge verdiepingen voor het plaatsen van
de relaiskasten. Bovenaan het voormalig personeelsrestaurant met terras. Kunstintegratie met een beeld van
Jozef Cantré en in het interieur werk van Jo Maes. Sinds
2012 cultuurcentrum De Grote Post, een verbouwing van
B-architecten.
→
beschermd monument

19

23

Acacialaan 6
De laatste van een reeks woningen van Eysselinck waarbij
de keuken aan de straatzijde werd gesitueerd. Verrassend
was de introductie van de diagonaal in plan. In de volksmond kreeg het de naam “de bunker” wegens de gesloten
voorgevel. Het schrijnwerk werd volledig vervangen.
→
bouwkundig erfgoed

26

1897-1962
Stadhuis 

1956-1961

Vindictivelaan 1
Bourgeois beschouwde het stadhuis als één van zijn
belangrijkste naoorlogse ontwerpen. Er is een heldere
opdeling in volume: het representatiegedeelte in natuursteen is gericht naar het Mercatordok; de administratie
is samengebracht in het deel met gordijngevel in brons.
→
bouwkundig erfgoed

Paul Felix 

1891-1942

Elisabethlaan 235
Het omvangrijk programma van een kroostrijk gezin
en een dokterspraktijk gaf aanleiding tot een groots
sculpturaal geheel. De Bruycker inspireerde zich op het
modernistische raadhuis van Dudok in Hilversum (een
versmelting van Nieuwe Zakelijkheid en Amsterdamse
School) in volumes, detaillering, materiaalkeuze en bouwwijze. De vormentaal werd in het interieur aangevuld
met art-deco-elementen van de monumentale inkom en
trapzaal tot de kleurrijk betegelde badkamer. Zowel in
leefruimtes als in de slaapkamers werd het vaste meubilair mee ontworpen. De tuinaanleg met zijn pergola’s gaat
mee in het verhaal.
→
beschermd monument

1907-1953

O.-L.-Vrouwecollege Mariakerke 

Dokterswoning 

Sociale woonwijk
Oostendse Haard 

31

32

1965-1968

Kievitstraat
Zeven groepen rijwoningen werden in zaagtandformatie
gekoppeld en met hun private tuinen naar de namiddagof avondzon georiënteerd. De types varieerden van drie tot
vier slaapkamers binnen een compacte organisatie van
oriëntatie, doorzicht, uitzicht en privacy. De groenaanleg
met de hagen rond de private tuinen en bomenrijen rond
de publieke gazons voltooide het karakter van de tuinwijk.
Het publieke, groene tussengebied slingert zich tussen
de woninggroepen in soms open, soms intieme ruimten
van diverse grootten en sferen.
→
bouwkundig erfgoed

Administratief Centrum 

Marcel Molleman

1965-1966

Mariakerkelaan 179
De noordoriëntatie en het naar achter afdalend terrein
zorgde voor een contextueel slimme oplossing. De
slaapkamers werden onderaan naar de tuin gericht met
aan de straatzijde garage en bergingen. De leefruimte
werd erboven getild en aan een naar het zuiden gerichte
ommuurde patio boven de garage gekoppeld. Het bureau
werd op een tussenniveau naast de inkomtrap naar de
leefruimte gesitueerd. Privacy en oriëntatie werden in
dit terrein van een nadeel omgezet tot een meerwaarde.
→
bouwkundig erfgoed

1974-1983

Lijndraaierstraat Vrijhavenstraat 1
De door het ministerie verwachte anonieme kantoortoren
kwam er niet. Het ontwerpidee bestond erin om gebruik
te maken van de onderverdelingen in de verschillende
diensten om het programma te verschalen in kleine
eenheden. Deze eenheden met korte gangen werden
samengebracht in een cluster rond een gemeenschappelijk binnenplein met drie circulatiekernen en drie ingangen.
Op deze kernen sloten korte eenheden als molenwieken
in kruisvorm aan. Binnen de skeletconstructie werden
alle binnenwanden in lichte gipswanden uitgevoerd. De
brutalistische architectuuropvatting is ook verwant met
de structuralistische ideeën van Hertzberger rond het
samenvoegen van kleinere structuureenheden tot een
groter geheel.

Jan Tanghe 
27

1965

hoek Lijsterbeslaan Nieuwpoortse steenweg
Het hoekterrein ligt langs de drukke Nieuwpoortsesteenweg, het zicht door een lange muur onttrokken.
Aan de Lijsterbeslaan dwars erop is de inkom gesitueerd
tussen blinde muren, twee hoog. Enkel een raam van de
aula en het directiekantoor op de verdieping kijken uit
naar de straat. Alle klassenblokken zijn, per vier gegroepeerd, naar het binnengebied gericht en met expressieve zonweringen naar de namiddagzon georiënteerd.
De pedagogische enclave werd met kloeke materialen
als zichtbeton en metselwerk uitgevoerd als leefomgeving voor kinderen zonder enig spoor van representatie.
La Maison loofde in 1968 “son aspect net… son caractère
vivante… son atmosphère de nonchalance”.
→
bouwkundig erfgoed

1954-1957

Koningstraat 43a
Voor zichzelf bouwde Felix een appartementsgebouw
waar hij de penthouse bewoonde en zijn bureau vestigde.
Op de begane grond kwam een drukkerij in een hoge
duplex-ruimte. Het ontwerp was door “les cinq points”
van Le Corbusier beïnvloed: skeletstructuur, vrij plan,
vrije gevel, bandramen, daktuin. De leefruimte had met
zijn grote glasvlakken aan beide zijden – in contact met
daktuin – en zijn Knoll meubilair de eigenschappen van
een bungalow gebouwd in de lucht. De dubbel-hoge, op
de garages na, beglaasde begane grond, en de alternerende balkonnissen gaven er een ongewone dynamiek
aan in de toen nog eclectische Koningstraat met zijn
belle-epoque gevels.
→
beschermd monument

Sociale woonwijk
Oostendse Haard 

28

1956-1957

Gelijkheid-, Broederlijkheidstraat
Eenvoudige, heldere doorzonwoningen samengezet
in een open bouwblok met private en publieke groene
ruimte. Huib Hoste schreef in het tijdschrift West-Vlaanderen in juli 1957 lyrisch: “Alle delen zijn zo goed afgewogen en naast elkaar opgesteld, dat men aanvoelt dat
het zo moet zijn.”
→
bouwkundig erfgoed
twee huizengroepen werden gesloopt

Clarissenklooster Zonnelied
I. 1957-1959 
II. 1965-1967

Mariakerkelaan 224
In de toen nog ongerepte polders aan de rand van
Oostende verrees in 1958 een vreemd bakstenen schip.
In het Clarissenklooster ontwierp Felix een enclave in
een gereduceerde architectuurtaal die een ascetische,
modernistische eenvoud deed samenvallen met de Franciscaanse levenswijze van de zusters. In het klooster
had hij zijn architectuurtaal gevonden die aan sommige
clichés van het modernisme ontsnapte en architectuur
reduceerde tot tijdloze essentie en eenvoud in een materiaalgebruik van zichtbeton en bakstenen. In de kapel
is smeedwerk van Roger Bonduel en glas-in-lood en
glas-in-beton van Michel Martens opgenomen. Toen het
in 1959 ingehuldigd werd reageerde de architectuurpers,
zowel nationaal als internationaal, unaniem lovend: Architecture 59 juni 1959 “Sans pretention aucune”… Streven
november 1959 “Een ongelooflijke gewoonheid”… Art
d’Eglise 1959 “La vertu d’hospitalité”… Architectural
Design augustus 1960 “Without any pretentions”… Architecture d’aujourdhui 96 juni 1961 “une grande simplicité”… La Rocca november 1961 “Spitito di simplicita”.
In 1965 werd het met een tweede fase uitgebreid en
verdween het nederig achter bomen, ingepalmd door
een snel groeiende woonwijk.
→
beschermd monument
Als de kapel gesloten is, kan deze bezocht worden
door links aan de kloosterdeur te bellen.

29

30

Architectenwoning Tanghe

Woning 

1968

Woning 

1970

35

36		

Overvloed-, Spaarzaamheid- en Gelijkheidstraat
De zesde fase van de sociale woningen in het Westerkwartier kent een opvallend ritme in bakstenen inkompartijen en verdiepte, gecementeerde gevelvlakken.
→
bouwkundig erfgoed

Sociale woonwijk “De Bunkertjes”  1970

1964-1966

Violierenlaan 52
Deze rijwoning is kenmerkend voor de vele woningen
die Molleman ontwierp op basis van een moderne, functionele en minimalistische architectuur. In deze rijwoning zal men veel elementen terugvinden van zijn eigen
woning. De vormgeving is een strakke compositie met
een volledig uitspringend woongedeelte naar de straat
zijde. In tegenstelling met zijn woning Bauwensplaats is
er een open trap in de woonkamer, afgescheiden met
een glazen wand.

Acacialaan 33
Waar Molleman voor de voorgevel kiest voor compositie
met voor- en uitspringende vlakken, krijgt de achtergevel
een meer plastische vorm. Zo ziet men aan de buitenzijde achteraan het halfronde volume in baksteen voor
de spiltrap. Aan de binnenzijde vindt men een plastische
invulling van nissen en volumes in zichtbaar blijvend
metselwerk, wat in zijn later werk vaak aan bod zal komen.
De woning werd in 1975 in het tijdschrift ‘Bouwen met
baksteen’ gepubliceerd.

Paul Felix 
Jan Tanghe 

Sociale woonwijk Oostendse Haard 1961

			
Werkzaamheidstraat, Gelijkheidstraat
De zevende fase van de sociale woonwijken in het
Oostendse Westerkwartier werd gerealiseerd door de
Groep Planning uit Brugge. Het concept, dat geïnspireerd
werd door het Engelse “New Brutalism”, bestond uit
de inplanting van verspringende groepen van woningen
rond een gemeenschappelijke tuin. In de vormgeving
van baksteen en beton vallen de sculpturale trappenhuizen op als dragers van een expressieve vormentaal.
De wijk wordt beperkt gerenoveerd, een groot deel wordt
afgebroken.
→
bouwkundig erfgoed

Duinhelmstraat Rodenbachstraat
Dit is de eerste grote opdracht die Molleman kreeg na
zijn terugkeer uit Kongo. Er zijn veel overeenkomsten
tussen het schoolgebouw te Gistel (1960) van Paul Felix
met wie hij toen goed bevriend was. Deze invloed is
merkbaar in de compositie van de gesloten voorgevel
en de glasstroken onder het dak. De school is eveneens
opgebouwd met zichtbaar blijvend metselwerk in regionale gele baksteen voor de binnen- en buitenmuren. De
vier kleuterklassen hebben rechtstreeks contact met
de speelplaats door middel van de grote schuiframen.
Aan de straatzijde worden de klassen verbonden door
een lange gang met een doorlopend hoog bandraam
waarop de dakplaat visueel boven deze muur “zweeft”.
De binnenspeelplaats wordt overdekt door een vouwdak
in gewapend beton en dat zo een hoger volume vormt.
De school werd in 1965 in het tijdschrift Architecture
gepubliceerd.
→
bouwkundig erfgoed
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1960-1968

Jan De Clerckstraat 2
De woning met atelier die Tanghe voor zichzelf ontwierp,
was de start van vele latere inbreidingen en uitbreidingen
en groeide uit tot een klein dorp rond een binnensteeg
waarin de invloed van Scandinavische architectuur en in
het bijzonder van de humanistische benadering van Alvar
Aalto sterk aanwezig was. De oorspronkelijke woning
werd eerst uitgebreid met een bureau, het vroegere
atelier werd het huis voor de kinderen. Er kwam een
carport bij. De garage werd tot tweede woning verbouwd
waar Tanghe naartoe verhuisde, waarna ook de andere
woningen werden uitgebreid. Deze woonenclave is organische architectuur in de echte betekenis. Ze werd niet vastgelegd in een star vastgelegd vormidee, maar verbonden
met de groei van een structuur die zich aanpast aan het
evoluerende leven.
→
bouwkundig erfgoed

Kleuterschool O.- L.- Vrouw college 1963

Dubbelwoning 

1913-1981
Appartementsgebouw en
architectenwoning Felix 

1961

Bauwensplein 7
Deze rijwoning uit de tweede periode van Molleman (1960
tot 1988) na zijn terugkeer uit Kongo is zijn eigen woning
met studiebureau. De gevel bestaat uit een patroon van
grindbetonplaten met horizontale banden uit zichtbeton.
De binnenmuren zijn in onbeklede ruwe gele baksteen
van de kust. Oorspronkelijk was het ook de bedoeling
om het plafond te voorzien in ruw-bekist beton maar
dit idee werd verlaten op vraag van zijn echtgenote die
wel kon leven met brute muren maar niet met een ruw
plafond. Het volledig interieur heeft hij zelf ontworpen met
ingemaakte kasten en met meubels uit zijn periode uit
de Kongo (eettafel, salonzetel, salontafel en bijzettafels).
De witte wandkast, het bureaumeubel en salontafel met
marmeren blad in het voorbureau zijn iets later ontworpen.
Deze woning werd in 1965 in het tijdschrift Architectuur
gepubliceerd.
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1957

Eufrasine Beernaertstraat 21b
Pas afgestudeerd ontwierp Tanghe dit appartementsgebouw met een gladde gevel in een functionalistische,
modernistische aanpak en een grafische verfijning. Voor
de opvallende polychromie in grijs, blauw, geel en wit
werkte hij samen met de kunstenaar Michel Martens. Na
realisatie werd het gebouw als baanbrekend in La Maison
gepubliceerd.
→
beschermd monument

Architectenwoning Molleman 

			
Pioenlaan 2
Deze woning is een halfopen bebouwing daterend van
1964 waartegen in 1966 een spiegelwoning is gevoegd.
Opmerkelijk is het gebruik van aluminium ramen in
natuurkleur die men niet zal terugvinden in de andere
projecten van Molleman. Dit gebeurde op aandringen
van de opdrachtgever van de later gebouwde woning.
Ondanks het verschil van materiaalkeuze voor het schrijnwerk vormen beide woningen een mooi geheel.

1929-2003
Appartementsgebouw 

1924-2014

1913-1981
1929-2003
Stedelijk zwembad 

Henk Ampe en Jean Devos 	
ingenieursbureau Strego
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1970-1976

Koningin Astridlaan 1
Het complex bestaat uit een monumentale dakconstructie
op acht pijlers met beglazing rondom en royaal zenitaal
licht voor het grote zwembad en een dwarsvleugel voor
kinderzwembad, cafetaria en terrassen. Het werd na
aanbesteding in 1971, toen gebuur koning Boudewijn
zijn villa verliet en zijn privacyeisen vervielen, twee meter
opgetrokken waardoor hellingen, trappen en plantenbakken het complex omranden. Na veertig jaar intensief gebruik als zwembad en na slecht onderhoud en
verminking besloot het Oostends stadsbestuur in 2016
het complex te slopen. Na de sluiting in 2021 werd de
afbraak bevestigd.
Archipel pleitte samen met de Oostendse erfgoedvereniging Dement voor behoud en herbestemming van
een deel van het complex: de heroïsche hal. Die zou,
na verwijdering van de bijgebouwen, als stadshal in
een park kunnen opgenomen worden. Een petitie voor
herbestemming werd door 3000 mensen, waaronder vele
Oostendenaars en honderden architecten, ondertekend.
Het brutalistische gebouw verdient, als architecturale
getuigenis en stedelijk geheugen uit de jaren zeventig,
een nieuw leven.
→
bouwkundig erfgoed, lijst hoge locuswaarde

1930-

Sociale woonwijk Mimosawijk 1979-1983

Stuiverstraat Zilverlaan Lupinlaan
In deze wijk voor sociale woningbouw, gebouwd door de
Gelukkige Haard, werden 389 woningen gerealiseerd en
nadien met 125 appartementen uitgebreid. In de volksmond werden het de ‘sulferdozen’ en ‘legoland’ genoemd.
In het verkeersvrije gebied met veel publieke en private
groene ruimtes en centraal een agora, winkels en een
café hebben voetgangers en fietsers voorrang. Auto’s
verdwenen naar de rand. De laagbouweenheden zijn
grondgebonden en strak orthogonaal vormgegeven. De
galerijwoningen in het centrum vormen geschakelde clusters in zichtbeton en baksteen met monumentale trappartijen, liftkernen, skeletten, loopbruggen en zongerichte
balkons tussen zwaar aangezette, met Braem verwante,
sculpturale zijschermen. Deze woonwijk, die op wooncomplexen in Malmö en Karlsruhe zou zijn geïnspireerd, is
een laat voorbeeld van brutalisme. Een gefaseerde renovatie wordt gepland. Sommige delen worden afgebroken.
→
bouwkundig erfgoed

Van
art deco…
over
modernisme…
tot
brutalisme…

01

Jozef Van der Banck
Hotel du Parc, Marie-Joséplein 3

02

Pierre Verbruggen
Zeevaartschool, Slijkensesteenweg 2

03

Alfred Danneel
Appartementsgebouw, Madridstraat 3-7

04

Isidoor Hintjens
Architectenwoning, Elisabethlaan- Stuiverstraat

05

A. V. Fobert
Appartementsgebouw Résidence Régina, Warchaustraat 22

06

Joseph De Bruycker
Dokterswoning De Ooievaar, Elisabethlaan 235

07
08

Bernard Christiaens
Appartementsgebouw Archiduchesse, Eufrasine Beernaertstraat 21a
Appartementsgebouw Leopold I, Warschaustraat 12

09
10
11
12

Silvain Smis
Architectenwoning Smis, Eduard De Cuyperstraat 11a
Appartementsgebouw en winkel Au Grand Chic, hoek Adolf Buylstraat Christinastraat
SEO apotheek, Amsterdamstraat 39
Appartementsgebouw Marie José, Leopold II laan 17

13

Léon Stijnen
Casino Kursaal 

14

A. V. Fobert – Pierre Van Beginne – Georges Boutelier
Inkomgebouw en tribune Wellingtonrenbaan 

15
16
17
18

Gaston Eysselinck
Rijwoning De Wispelaere, Accacialaan 6
SEO apotheek, hoek Nieuwpoortsesteenweg- Steense Dijk
SEO gebouw, Romestraat 11
PTT gebouw, Hendrik Serruyslaan 18

19

Victor Bourgeois
Stadhuis, Vindictivelaan 1

20
21
22
23
24
25
26

Paul Felix
Appartementsgebouw en architectenwoning Felix, Koningstraat 43a
Sociale woonwijk Oostendse Haard, Gelijkheid-, Broederlijkheidstraat
Clarissenklooster Zonnelied, Mariakerkelaan 224
O.-L.-Vrouwecollege Mariakerke, hoek Lijsterbeslaan Nieuwpoortse steenweg
Dokterswoning, Mariakerkelaan 179
Sociale woonwijk Oostendse Haard, Kievitstraat
Administratief Centrum, Lijndraaierstraat Vrijhavenstraat 1

27
28
29
30

Jan Tanghe
Appartementsgebouw, Eufrasine Beernaertstraat 21b
Architectenwoning Tanghe, Jan de Clerckstraat 2
Sociale woonwijk Oostendse Haard, Overvloed-, Spaarzaamheid- en Gelijkheidstraat
Sociale woonwijk “De Bunkertjes”, Werkzaamheidstraat, Gelijkheidstraat

31
32
33
34
35

Marcel Molleman
Architectenwoning Molleman, Bauwensplein 7
Kleuterschool O.- L.- Vrouw college, Duinhelmstraat Rodenbachstraat
Dubbelwoning, Pioenlaan 2
Woning, Violierenlaan 52
Woning, Acacialaan 33

36

Paul Felix – Jan Tanghe
Stedelijk zwembad, Koningin Astridlaan 1

37

Henk Ampe en Jean Devos – ingenieursbureau Strego
Sociale woonwijk Mimosawijk, Stuiverstraat Zilverlaan Lupinlaan
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