
MONUMENTENZORG IN BELGIE 

De Stedelijke Werkgroep voor Monumenten-en Landschapszorg heeft zijn leden de lijst 
der beschermde monumenten, stads- en dorpszichten van de Stad Oostende overgemaakt. 
Waarschijnlijk wil men hen in de gelegenheid stellen een vergelijking te maken met 
de vorige lijst en hieruit de nodige conclusies te trekken. Opdat ook onze leden 
tot dezelfde conclusies zouden komen, drukken we deze lijst af. 

Stad Oostende : Lilst der  beschermde monumenten stads- en dorpsgezichten 

Volgnr. Datum K.B. Omschrijving 

1 19.04.1937 Beuk om viering van de 0.-L.-Vrouwekerk te Zandvoorde. 
2 3.02.1946 Ingangsdeur met haar omlijsting van het huis gele-

gen Kerkstraat 10 te Oostende. 
3 6.11.1946 Kerk van 0.-L.-Vrouw-ter-Duinen te Mariakerke. 

Toren der oude Sint-Petrus- en Pauluskerk te Oosten-
de (voor uitbreiding zie nr. 5). 

4 23.06.1960 Oude Capucienenkerk te Oostende. 
5 30.12.1960 Sint-Petrus- en Pauluskerk te Oostende. 
6 28.05.1962 Oud Koninklijk Paleis gelegen Langestraat 69 te 

Oostende. 
7 18/01.1974 Huis James Ensor gelegen Vlaanderenstraat 27 te 

Oostende. 
8 6.07.1976 Fort Napoleon te Oostende. 
9 4.11.1977 Watertoren gelegen Mercatorlaan 3 te Oostende. 

Meteen ziet u dat de aangroei van bescherdde gebouwen in onze stad, sedert het 
monumentenjaar 1975 beperkt bleef tot het strikte minimum. Dat het elders in het 
land niet beter is lazen we net vóór het jaareinde in een artikelenreeks die in 
het N.R.C.-HANDELSBLAD, een Rotterdamse krant verscheen onder de titel MONUMENTEN-
ZORG IN BELGIE. Commentaar over Belgie in een Nederlandse krant bekijken we altijd 
met een tikkeltje wantrouwen, maar in dit geval staan de Belgische correspondenten 
van het blad, die allen begaan zijn met monumentenzorg in ons land, toch wel borg 
voor een objectieve voorstelling van de toestand. Deze correspondenten behandelen 
eens te meer de wantoestanden die in ons land in verband met de monumentenzorg 
heersen, hoe veel waardevols reeds werd afgebroken, dat de meeste monumenten nog 
niet beschermd werden, er weinig geld wordt uitgegeven voor de monumentenzorg en 
hoe sommige plaatselijke overheden onder één hoedje spelen met sloopgrage Panne-
mers. Het is niet doenlijk al de gegevens van deze artikels in ons tijdschrift te 
verwerken maar één cijfer leek ons toch zo belangrijk dat we het in zijn oorspron-
kelijke context weergeven. Wij citeren : ... Na jaren van blinde bouwwoede begint 
"het lelijkste land ter wereld' zich er langzamerhand toch bewust van te worden, 
dat het zo niet verder kan gaan. Vooral in Vlaanderen is de laatste drie, vier 
jaar heel voorzichtig een gevoel ontstaan, dat men niet oude gebouwen voor nieuwe 
supermarkten en parkeergarages kan blijven opofferen en dat er best eens wat meer 
aan monumentenzorg kan worden gedaan. Het resultaat is, dat sinds 1976 het aantal 
beschermde gebouwen in Vlaanderen verdubbeld is tot rond de 3000. 
Van een stormachtige ontwikkeling is echter nog geen sprake, zeker niet wanneer 
men de situatie in België met die van Nederland vergelijkt waar op dit ogenblik 
41 350 beschermde gebouwen staan geregistreerd. Daarvan neemt Amsterdam er alleen 
al 7 000 voor zijn rekening. Heel schril steekt hierbij wel de Belgische hoofd-
stad Brussel af, die nog maar net 133 beschermde gebouwen telt ... einde citaat. 
Toch iets om over na te denken. 
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