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Het verhaal van de Oostendse haven is een dankbare getuige van de evolutie hoe de 
haventoegankelÿkheid doorheen de laatste eeuwen evolueerde.

Voor er sprake was van een echte haven werden, zoals elders aan de kust, de schepen op het strand 
getrokken. Dit gebeurde nab[j de plaatsnaam Blutsyde, ten oosten van de stad.

Om de groei van de visserÿ (en de komst van grotere schepen) te faciliteren, verleende graaf Philips 
de Goede in 1445 het octrooi om een haven aan te leggen aan de westelÿke zÿde van de stad. Deze 
w ordt gegraven tussen de oude stad, die reeds grotendeels verzwolgen was door de zee in diverse 
stormvloeden, en de nieuwe stad. De vissers kunnen zo aanleggen aan een beschutte kade. Het 
betreft een getÿdenhaven, d.w.z. waar schepen slechts bij hoog water konden binnenlopen. Men 
probeert de diepgang op punt te  houden via het gebru ik van de sluizen ais spuisluis, echter de 
haven verzandt en de infrastructuur moet regelmatig hersteld worden.

De term  kustverdediging krÿg t in de tweede helft van de 16de eeuw een nieuwe, m ilita ire, dimensie. 
Vanaf 1572 bezetten de Geuzen Oostende. De stad moet zich kortom  niet enkel wapenen tegen de 
kracht van het water maar ook tegen de Spaanse vÿand. De stad krÿg t een gebastioneerde 
versterking waarbÿ de grootste impact kwam te r hoogte van Blutsyde. Vanuit m ilita ir-strategisch 
oogpunt worden de duinen afgevlakt. De zee deed hierbÿ een du it in het zakje en breekt aldaar 
door. Vanaf 1584 is er sprake van "de groote vloeiinge" en haar "geule". Vanuit m ilita ir oogpunt een 
positieve evolutie want de oostelÿke flank w ordt afgeschermd. Bovendien drong de zee met elke 
vloed dieper en dieper het binnenland door waardoor het hinterland m oeilÿk toegankelÿk werd. De 
Geule w ordt bovendien tÿdens het Beleg regelmatig door de Staatse troepen gebru ikt voor de 
bevoorrading van de stad met wapens, manschappen en proviand.

Na het beruchte Beleg van Oostende, 1601-1604, is de oude haven volkomen onbruikbaar 
geworden. Ais de Spaanse overwinnaar het licht op groen zet, w ordt -  in 1608 -  de havengeul 
de fin itie f gedempt. De Geule w ordt verbeterd en to t unieke haventoegang gepromoveerd. Ook deze 
was een getÿdenhaven. Het h interland fungeert enerzÿds ais m ilita ire  buffer (no men's land), 
anderzÿds ais 'spoelpolder'. Bÿ hoog water loopt de polder vol. Bÿ laagwater stroom t het 'bassin ' 
leeg en schuurt het de havengeul u it. Het gebru ik van het h interland ais spoelpolder w ordt echter 
stelselmatig ingeperkt om zo landbouwgronden te winnen. Dÿken zoals de Steense Dÿk worden 
opgeworpen. Deze oprukkende indÿking heeft een effect op de spuiwerking waardoor de havengeul 
sterk d ichts lib t. Het noopt to t het openen van de Legaerdsdÿk (1664) waardoor ca. 1.500 ha 
spoelpolder terug ingeschakeld wordt, hierdoor w ordt de Geule uitgeschuurd. Té e ffic iënt zo b lÿk t 
want het stadsbestuur vreest dat de strom ing te krachtig kan worden. De nieuwe Zandvoordepolder 
w ordt daarom gesloten. Actie le id t andermaal to t reactie o f in concreto verontdieping. Zo kunnen in 
1726 de Oost-lndiëvaarders niet binnenvaren omdat de zandbank in de havengeul teruggekeerd 
was. En plus blÿken de spoelpolders ze lf aan te  slibben. Deze sedimentatie noopt to t het openen 
van de Snaaskerkepolder. Het verhaal van de spoelpolders loopt zodoende eind 18de eeuw door het 
inkrim pend areaal ten einde.

Begin 18de eeuw w ordt het systeem van de spuikom  ingevoerd. Een nieuwe spuisluis wordt 
gecreëerd waarachter zich een spuikom  van 25,47 ha u itstrekte. Door slecht beheer is het effect 
m inimaal. Dankzÿ een beter beheer en de creatie van een tweede spuikom, verbetert de nautische 
toegang weliswaar. De bank voor de haveningang w ÿkt echter niet. Daarom w ordt in 1863 een 
derde spuikom  op de Oostendse oosteroever, vlakbÿ de havengeul gecreëerd. Met gematigd succes 
want de diepgang nam terug toe. Echter niet ais verhoopt. Een ultieme poging met een spuikom  van 
85 ha w ordt in 1900 uitgespeeld, echter door kinderziektes bÿ opstart, is d it de zwanenzang voor 
het systeem van de spui kommen.

Ook het effect van een andere ingreep (1844), de bouw van een nieuw westerstaketsel waardoor de 
breedte van de Geule versmalt, is m inimaal. De idee was om zo een venturi, een vernauwing, te 
creëren waarbÿ de hogere stroom snelheid zou resulteren in een verhoogde schuring. Helaas.

Eind 19de eeuw w ordt dankzÿ de industrië le revolutie een nieuwe techniek geïntroduceerd: de 
baggerboot. Vanaf 1880 starten de (onderhouds)baggerwerken met succes want de verzanding kon
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effic iënter en effectiever aangepakt worden. Dit was broodnodig want eind 19de eeuw gebeurde het 
meermaals dat de pakketboten Oostende -  Dover moesten in- en ontschepen met hulp van kleine 
boten, te rw ijl de pakketboot op de rede verankerd was. Bovendien maakte de komst van de 
baggerboot het ook m ogelijk  om ook buiten de haven, op zee de haventoegang te verbeteren. 
Hiertoe werden drie passen uitgebaggerd. Twee i.f.v. de nautische toegankelijkheid, één (t.h.v. 
Klemskerke) om de Stroombank Ios te maken van het strand. Immers, zo werd geredeneerd, de 
getÿstrom en die evenwijdig lopen met de kust konden zo langs die 'Oostpas' doorstromen. Het 
resultaat is dat de haventoegang bij alle tÿstanden verzekerd wordt.

Anno 21e eeuw w ordt nog steeds gebaggerd, ook de geschiedschrijving gaat verder. Dankzjj het 
Openbare Werken-plan van de Vlaamse overheid w ordt o.m. het centrum van Oostende beter 
beveiligd tegen overstrom ingen. Ook wordt, dankzjj o.m. de uitbouw  van strekdammen en de 
afbraak van het Oosterstaketsel, de haventoegankelÿkheid verbeterd.

Samenvattend kan gesteld worden dat de geschiedenis van de Oostendse haven ons leert dat:
■ het doei nooit slechts de haventoegankelÿkheid was, er was én is steeds een synergie met o.m. de 

(m ilita ire  e n /o f civiele) kustverdediging. Ook de landschappelÿke en ecologische wisselwerking 
kan niet genegeerd worden, getuige de Oostendse groene gordel met o.m. het Krekengebied dat 
Oostende (onbewust) dankt aan d it verhaal.

■ de mens kan ingrÿpen doch het zÿn steeds ecologische processen die het finale resultaat bepalen, 
zowel op land ais op zee. Dat laatste w ordt geïllustreerd door bvb. het verhaal van de 
baggerstortplaatsen wiens baggerefficiëntie substantieel (tot 40%) verm inderd w ordt door 
zeestrom ingen en aldus recirculatie.

De spreker breekt dan ook een lans om lessen te trekken u it het verleden voor het heden en de 
toekom st. Slim baggeren is een contradictio  in term inis. Het d ru ist in tegen ecologische processen. 
Het is vanzelfsprekend een noodzakelÿk kwaad want onze havens moeten toegankelÿk blÿven. 
Daarom is het noodzakelÿk om slim m er te baggeren, slimm er te werken, d.w.z. ecologische 
processen (nog meer) te erkennen. De opmaak van een ecosysteemvisie voor de kustzone zou een 
belangrÿke eerste stap kunnen én moeten zÿn.
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