
ONZE VLOOT ' 
van toen tot nu O O S T E N D E

Chemin de Fer 1846
Ville d'Ostende 1847
Ville de Bruges 1847
Emeraude 1859
Belgique 1862
La Perle 1863
Saphir 1864
Louise Marie 1867
Leopold I 1868
Marie-Henriette 1869
Comte de Flandre 1870
Comtesse de Flandre 1870
Prince Baudouin 1872
Parlement Belge 1873
Prince Albert 1887
Ville de Douvres 1887
Flandre 1888
Princesse Henriette 1888
Princesse Josephine 1888
Leopold II 1893
Marie-Henriette 1893
Rapide 1895
Princesse Clémentine 1897
Princesse Elisabeth 1905
Jan Breydel 1910
Pieter de Coninck 1910
Ville de Liège 1913
Stad Antwerpen 1913
Princesse Marie-Jose 1923
Prinses Astrid 1930
Prince Leopold 1930
Prince Charles 1930
Princesse

Josephine-Charlotte 1931
Prince Baudouin 1934
London-Istanbul CF 1936
Prins Albert 1937
Prince Philippe 1939
Koning Albert 1947
Prince Philippe 1948
Car Ferry CF 1949

IJzer 1954
Roi Leopold III 1956
Koningin Elisabeth 1957
Reine Astrid 1958

Artevelde CF 1958
Koningin Fabiola CF 1962
Roi Baudouin CF 1965
Princesse Astrid CF 1968
Prinses Paola I960
Prins Philippe MP 1973
Prince Laurent MP 1974
Prinses Maria-

Esmeralda MP 1975
Princesse

Marie-Christine MP 1976
Prins Albert MP 1978
Princesse Clementine 1981
Prinses Stéphanie 1981
Reine Astrid MP 1983
Prins Filip MP 1992

Rubis
Topaze

Josephine Charlotte

tot jet toil terminal

o pakketboten, tenzij anders vermeld 
■ Gecharterde schepen niet opgenomen

WAAR VAREN ZE NU?
Een aan ta l van  onze oude schepen, d ie  
aan  het bu iten land  verkocht werden, 
zijn d aa r nog steeds in de vaart. De 
voorb ije  zomer w aren  dat nog de : 
ARTEVELDE. In 1976 verkocht aan Aga- 

pitos Bros uit G riekenland. Vaart ais 
AIGAION tussen Piraeus en Griekse 
eilanden.

KONINGIN FABIOLA. In 1985 verkocht. 
Verlie t ais OLYMPIA Oostende. Later 
om gedoopt tot LYDIA, w ordt door 
The Hellenic M editerranean Lines 
ingezet tussen Patras en Ortons.

ROI BAUDOUIN In 1982 verkocht aan 
Ventouris & Sons uit Cyprus. Verliet 
Oostende op 15 a p ril 1983 ais GEOR- 
GIOS B, la ter om gedoopt tot GEOR- 
GIOS EXPRESS. Vaart tussen Piraeus 
en de Griekse eilanden.

PRINCESSE ASTRID. In 1983 verkocht 
aan Ventouris & Sons uit Cyprus Ver
liet Oostende op 22 ju li 1983 even
eens ais GEORGIOS B. Later om ge
doopt tot BARI EXPRESS Vaart tussen 
Ratina en de Griekse eilanden. 

PRINS PHILIPPE. Verkocht aan  de Ita 
liaanse rederij Navarm a. Op 21 
decem ber 1986 uit Oostende vertrok
ken ais MOBY LOVE. Vaart tussen La 
Spezia en Bastía.

PRINCE LAURENT. Verkocht aan Strintzis 
Line uit Griekenland. Op 29 ju li 1992 
uit Oostende vertrokken ais IONIAN 
EXPRESS Later herdoopt ais SUPER- 
FERRY II. Vaart tussen Griekse e ilan 
den. H. Vanhalst

Onze eerste schepen hadden  geen 
e igen aan legp laats. Zij m eerden  aan 
de stoom botenkaai, ongeveer ter 
hoogte van  het hu id ige  carierrystation. 
Treinreizigers moesten te voet oí per 
koets van  het station naa r de kaai. Een 
hele afstand verm its het eerste Oost- 
endse spoorwegstation bu iten  de vestin
gen ge legen  was, ongeveer w a a r nu 
de H, H artk lin iek staat. In 1847 kreeg de 
stad evenwel een n ieuw  station, onge
veer op de plaats w a a r nu het w a ren 
huis Delhaize huist. In 1880 w erd  d it sta
tion vo lle d ig  herbouw d  en van  a lle  
accom m odaties voorzien, een in te rna
tionaa l spoorwegstation w aa rd ig . De 
p aa rd e rijtu ig en  en hotelkoetsen kon
den zelfs tot in het station rijden  om  het 
begoede  k liën tee l op te ha len  of naa r 
de tre inen te brengen. Het w e rd  op 30 
ju li 1882 ingehu ld igd .

sten per d a g  waren. D aarenboven w e r
den er langs de ka a i bevoorradings- 
posten voor onze schepen gebouwd, 
ook op de Oosteroever. Zo moesten 
onze schepen n aa r de Oosteroever 
voor het bunkeren, w a a r er m eer p laats 
was en de briketten m etershoog op de 
k a a i opgestapeld  lagen. De roosters 
van  de vuren van  de stoomketels van 
de schepen w erden  d a a r ook g e re i
n ig d  en de as en de sintels w erden  er 
ontscheept. Van het personeel, da t d it 
w erk  deed, w e rd  gezegd da t zij „van 
den asschen" waren.
In de Oostende-Dovergeschiedenis 
d ient ook w e l de overeenkomst van  10 
oktober 1894 tussen de Staat en het 
Stadsbestuur van  Oostende verm eld . Bij 
deze overeenkomst w erd  b e p a a ld  dat 
de Staat de w aterv lakken  en kaa ien  
zou beheren  en onderhouden d ie  gele-

A ankom st van de „N o rd  Express”  op OostendeJK aa i in ¡896, rechts het spoor naar het 
station Oostende-Stad. (collectie i  !  Vanhahtj

M aa r rond  1870 w aren  er a l hee lw at 
w erken  in en rond de haven g e re a li
seerd gew orden. Zo had  de Oostende- 
Doverlijn, op het oostelijk landhoofd , 
een pakke tbo tenkaa i gekregen  dat 
m et een houten zeestation w erd  u itge 
rust. En van  jun i 1871 aí was er, ten 
behoeve van  de „boottreinen", een ver- 
bindingsspoor tussen het station van 
Oostende (stad) en de pakke tbo ten
kaai. Treinwagens m et passagiers en 
post konden zo toi op de ka a i rijden.
Omstreeks 1872 w erd  op de  Oosteroe
ver van  de va a rge u l begonnen met de 
bouw  van het „Zeewezendok" en erb ij - 
horende werkhuizen voor het onder
houd  en herstel van  de staatsvloot.
In 1896 w erd  dan  een n ieuw  verb in- 
dingsspoor in  g eb ru ik  genom en tussen 
het zeestation en de spoorlijn  naar 
Brugge, ongeveer ge lijk lo pe nd  m et het 
h u id ig  spoortracé. De (in te rna tiona le ) 
tre inen moesten van  toen aí niet m eer 
langs het station Oostende-Stad en over 
de openbare  w eg  om  de k a a i te b e re i
ken. Tevens w erd  er d a a r een n ieuw  
m aritiem  station, Oostende-Kaai, 
gebouw d; Oostende-Stad w erd  dan 
nog a lleen  aan ge da an  door de lijn  
naa r Torhout. Het w e rd  in 1949 gesloten. 
Omstreeks de eeuwwisseling w erden 
de haveninstallaties ve rde r u itgeb re id  
en aangepast. Zo w erd  de pakke tbo 
tenkaa i verlengd, d it was noodzake lijk  
gew orden  om dat onze schepen steeds 
lan ge r w erden  (van  45 m. in 1846 tot 
109 m. in 1896) en er steeds m eer d ien 

gen zijn voor de sluizen. En de Stad de 
sluizen en de w aterv lakken  en kaa ien  
ge legen  achter de sluizen.
In 1907 w erd  het oude zeestation 
gesloopt en op 1 augustus 1913 w erd  
een n ieuw  com p lex in g eh u ld igd  met 
een m odern  in te rna tionaa l spoorw eg
station, een luxe hotel (het Hotel Term i
nus), een postsorteercentrum, kantoren 
voor het Zeewezen en een in- en ont- 
schepingshall voor de pakketboten. Het 
hu id ige  spoorwegstation van  Oostende 
dateert van  toen.
Na de eerste w ere ldoo rlog  heeft het 
nog tot in 1920 geduu rd  eer de schade 
grotendeels hersteld was. In 1924 w erd  
het Zeewezendok u itgeb re id  en in 1926 
w erd  een eerste electrische kraan  op 
de k a a i in geb ru ik  genom en voor het 
laden  en lossen van  goederen, postzak
ken en auto's. In de ja ren  1935-40 w e r
den onze haveninstallaties a nd e rm a a l 
g rond ig  aangepakt, d a a rb ij w erden  de 
houten kaa ien  ve rvangen  door beton
nen en kw am en er treinsporen over 
gans de lengte van  de pakke tbo ten
kaai. In 1936 w erd  met de „London- 
Istanbul" een carferrydienst opgestart 
vana f de Oosteroever. Aan de bouw  
van  een carierrystation op de Westeroe- 
ver zou immers eerst in 1939 begonnen 
w orden  en aan de pakke tbo tenkaa i 
was er onvo ldoende plaats om  d aa r 
ook nog carierries te laten meren. 
D aarom  w erd  vo o rlo p ig  voor de Oos
teroever gekozen, w a a r de nod ige 
voorzien ingen gebouw d  werden. De

Ontscheping van de „Prinses Joseph ine-Charlo tte ”  aan B rug  nr. 1 in 1959. (collectie f . Cevaen,

B rug  van de „Reine A s tr id ”  (1958).
(collectie J. Berden)

eerste ja ren  w aren  de carferryd iensten 
a lleen  in het hoogseizoen operationeel. 
D aarbu iten w erden  de wagens ve rder 
met de pakketbo ten  ve rvoerd  en met 
een kraan  aan  boo rd  gezet. A u tom obi
listen konden, v ia  een verb ind ingsw eg, 
rechtstreeks van  de D em eybrug (steen
w eg  Oostende-B lankenberge) naa r de 
pakke tbo tenbkaa i rijden. Begin m ei 
1940 -  dus net voor het u itbreken van 
de tw eede w ere ldoo rlog  -  was de Car- 
fe rry te rm ina l k laar. Na de tweede 
w ere ldoo rlog  w erden  de haven insta lla 
ties in een e rbarm e lijke  staat te rugge 
vonden. Toen onze eerste echte ca rfe rry 
in  1949 in dienst kwam , w aren  de nood
zakelijke inschepingsbruggen noch in 
Oostende, noch in Dover a l in bedrijf. 
De auto's w erden  daa rom  ve rder met 
een h ijskraan aan  en van  boord  
gebracht, In 1951 w erd  dan  u ite inde lijk  
met de bouw  van  onze eerste carierry- 
b ru g  begonnen. Tijdens het zomersei
zoen van 1953 w aren  a lle  installaties 
gebru iksklaar, zodat men ook in Oost
ende „rij op rij af"-facilite iten aan  de 
autom obilisten kon aanbieden. In 1956 
w e rd  begonnen met de bouw  van het 
hu id ige  Zeewezengebouw en van een 
n ieuw e inschepingshall. Het geheel was 
k laa r voor de Expo 1958, d ie in  Brussel 
gehouden w erd, en w aa rvoo r een 
grote toeloop van  toeristen verw acht 
werd. Van da t ja a r aí w erden  de ca rfe r
rydiensten het ganse ja a r u itgebaat. 
Het ca rfe rrygebouw  w erd  in 1959 u itge 
bre id , te rw ijl op de Oosteroever in het 
Zeewezendok een v lottend d roogdok in 
geb ru ik  w erd  genomen. Het w erd  in 
1990 verkocht.
Een tw eede ca rfe rryb rug  -  van  een 
ander type dan  de eerste -  kw am  er in 
1969, Het uitzicht voor het Oostends sta
tion w erd  in de ja ren  1970-71 g rond ig  
gew ijz igd. Toen w erden  immers g e 
deelten van  de dokken gedem pt als
m ede de Visserskreek w aa rdoo r de 
pakke tbo tenkaa i en de carfe rrykaai, 
d ie  tot dan door w a te r gescheiden 
waren, met e lkaa r ve rbonden  werden.
De derde  ca rfe rryb rug  kw am  er in 
1974. Datzelfde ja a r w e rd  een eerste 
overdekte passagierskoker in geb ru ik  
genom en, d ie  h ier p rom pt de „kon ij
nenp ijp " genoem d w erd. Drie ja a r la ter 
w e rd  b rug  1 door een n ieuw e ve rvan 
gen. En dan  w erd  er nog een parkeer- 
p la tfo rm  aan post 5 gebouw d  (1979). 
Verder kregen la ter Brug 1 en Brug 3 
een hydraulisch laadp la tfo rm , w a a r
door op twee niveaus kon g e laden  en 
gelost worden.
Bij het in de vaart b rengen  van  twee 
jetfoils in  1981 w erd  in het spoorwegsta
tion een je tfo ilte rm ina l gebouw d  en in 
de va a rge u l een inschepingsponton. 
M en kan rustig stellen da t de haven in 
frastructuur in feite voortdu rend  w erd  
aangepast aan de ingezette vaartu igen  
en de eisen van  het kliënteel. In de la a t
ste decenn ia  is het voo ra l het ro-ro p ro 
duct geweest dat de haveninfrastruc
tuur be ïnv loed  heeft. Dichter b ij ons 
heeft de komst van  de jum bofe rry  „Prins 
Filip" hee lw at havenw erken noodzake
lijk  gem aakt of er een impuls aan  gege 
ven. Zo w erd  er een nieuwe b rug  (b rug  
4) en een voetgangersviaduct naar die 
post gebouw d. Ook w erd  een n ieuwe 
p a rk in g  voor de vrach t aan ge le g d  op 
de plaats w a a r la te r de nieuwe te rm i
na l m oet komen. En onlangs w erd  ook 
de in- en ontschepingsterm inal voor 
voetpassagiers vo lle d ig  herbouw d en 
heringericht.

F. Gevaert
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