
koelruimten en koelwagens in de laatstgenoemde gebieden. Zo voerde 
Engeland in 1903 39.000 ton meer boter in uit Denemarken dan in 
1894. Voor België was dit slechts 2.500 ton meer. 

Verder spreekt de studie nog over het bewaren van fruit en 
groenten, hop, planten en snijbloemen. 

De ingenieurs besluiten met de vaststelling dat het oprichten van 
een koelruimte van zeer groot belang kan zijn voor de locale 
handel en de uitvoer. De winst voor de hoteliers en de beenhouwers 
alleen zal reeds tientallen duizenden franken bedragen. 

Ook de visserij zal er profijt bij doen. De overschotten kunnen 
bewaard worden in afwachting van een periode van schaarste en de 
verzendingen zullen regelmatiger en met meer methode kunnen 
geschieden. 

In een laatste paragraaf tenslotte wordt er nogmaals gewezen op 
het feit dat Oostende de eerste Belgische haven is voor de uitvoer 
van verse eetwaren naar Engeland en dat de oprichting van 
koelruimten alleen maar ten goede kan komen aan de kwaliteit van 
de uitgevoerde waren en aan het zakencijfer. Alleen dan zullen wij 
kunnen concurreren met de landen die reeds lang zulke installaties 
gebruiken. 

Welk gevolg aan deze studie werd gegeven heb ik niet kunnen 
terugvinden, evenmin wie de opdrachtgever(s) was(waren). Wanneer 
en voor welke firma de eerste koelruimte te Oostende gebouwd werd 
is mij ook onbekend. 

De studie is in ieder geval interessant omdat zij een gedacht 
geeft van de activiteit van de handelshaven van Oostende in het 
begin van de XXe eeuw. 

(1) De la construction d'un Etablissement Frigorifique à Ostende. 
Bureau d'études et de renseignements : 50 2  Coupure, Gand. - 
Extrait de l'étude faite en vue de la construction d'un 
frigorifère à Ostende. 

VONDSTMELDING. Bouwwerf Velodroomstraat 13  

Op de bouwwerf van de brandweerkazerne werden op 29/04/1995 2 
arduinen bollen blootgelegd. Deze bollen waren afkomstig van de 
inrijpoort van de vroegere kazerne van de BURGERWACHT (kant 
oefenterrein). 

Een van de bollen werd afgevoerd door de aannemer, de tweede is er 
blijven liggen. De bollen hadden een doorsnede van 50 cm. en waren 
uiteraard zeer zwaar en onhandelbaar. 
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