
Informatievraag Vlaamse Voorkooprechten

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Geen voorkooprecht van toepassing

Legende

 Voorkooprecht van toepassing
 Geen voorkooprecht van toepassing

Welke informatie kan u terugvinden in dit uittreksel?

In dit uittreksel worden alle Vlaamse voorkooprechten
vermeld. Conventionele voorkooprechten en eventuele
federale voorkooprechten vallen buiten het
toepassingsgebied van dit uittreksel en moet u opzoeken
via andere kanalen.

Datum opzoeking themabestand
De datum waarop het geografisch themabestand ‘Vlaamse
voorkooprechten’ werd nagegaan of er al dan niet Vlaamse
voorkooprechten van toepassing zijn op de gevraagde
percelen. De resultaten m.b.t voorkooprechten zijn
bijgevolg enkel geldig voor deze datum. Deze datum kan
maximum 2 jaar terug in de tijd gaan i.v.m. de datum
opzoeking themabestand.

Datum informatieve vraag
De datum waarvoor de Vlaamse voorkooprechten
opgevraagd worden.

Kolommen
De kolommen type, overzicht, begunstigden, begindatum
bekendmaking en prioriteit worden enkel ingevuld indien er
een voorkooprecht van toepassing is en de informatie
gekend is.

Gegevens opvraging

Ordernummer: O2019-0012183 Datum opzoeking: 17/01/2019

Referentienummer: MDK 3823 Zoekdata: Vlierstraat 63, 8400 - Oostende

Datum opzoeking themabestand: 17/01/2019 Perceel: 35382B0032/00T005 

Resultaat opvraging perceel gelegen in Oostende afdeling OOSTENDE 2 AFD, sectie B met
perceelnummer 0032/00T005 [35382B0032/00T005]



Bron vastgoedinfo

Deze opvraging kwam tot stand in samenwerking met Informatie Vlaanderen en op basis van het geografisch
themabestand 'Vlaamse voorkooprechten', erkend als authentieke geografisch gegevensbron (Decreet van 25 mei 2007
houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten (B.S. 24/07/2007) en Besluit van de Vlaamse
Regering van 13 juli 2012 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 25 mei 2007 houdende de
harmonisering van de procedures van voorkooprechten en houdende de erkenning van het geografisch themabestand
‘Vlaamse voorkooprechten’ als authentieke geografische gegevensbron (B.S. 10/08/2012)).

Document gegeneerd op basis van de gegevens ontvangen van Informatie Vlaanderen via de ORIS webservices.

CIB vlaanderen vzw - Kortrijksesteenweg 1005 - 9000 Gent 
0425.043.508 - vastgoedinfo@vastgoedloket.be



Informatievraag overstromingsgevaar

Wateroverstromingsgevoelige gebieden - kaart 2017 

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Controleer of het perceel (gedeeltelijk) ingekleurd is als mogelijk of effectief
overstromingsgevoelig gebied
Informatief: het middelpunt van het perceel is “Niet overstromingsgevoelig ”

Legende

 Niet overstromingsgevoelig
 Mogelijk overstromingsgevoelig
 Effectief overstromingsgevoelig

Risicozones overstromingen - kaart 2017 

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Controleer of het perceel (gedeeltelijk) ingekleurd is als risicozone voor
overstromingen
Informatief: het middelpunt van het perceel is niet gelegen in een risicozone
voor overstromingen

Legende

 Risicozone overstroming
 Nieuwe risicozone overstroming (kaart 2017)

Gegevens opvraging

Ordernummer: O2019-0012183 Datum opzoeking: 17/01/2019

Referentienummer: MDK 3823 Zoekdata: Vlierstraat 63, 8400 - Oostende

Perceel: 35382B0032/00T005 

Resultaat opvraging perceel gelegen in Oostende afdeling OOSTENDE 2 AFD, sectie B met
perceelnummer 0032/00T005 [35382B0032/00T005]



Afgebakende gebieden 

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Het perceel is niet gelegen in een afgebakende oeverzone of afgebakend
overstromingsgebied.

Legende
 IWB Oeverzone
 IWB Overstromingsgebied

Welke informatie kan u terugvinden in dit uittreksel?

Overstromingsgevoelige gebieden – kaart 2017
Het betreft de informatieplicht voor vastgoed in
overstromingsgevoelig gebied ingevoerd in het decreet
Integraal Waterbeleid (via aan wijziging van Wet 19 juli
2013), als instrument in de aanpak van wateroverlast.

Risicozones overstromingen - kaart 2017
Risicozones zoals bepaald in het Koninklijk besluit van 20
september 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van
28 februari 2007 tot afbakening van de risicozones
bedoeld in artikel 68-7 van de wet van 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst (met betrekking tot de
verzekering tegen natuurrampen).

Afgebakende oeverzones en overstromingsgebieden
Het betreft de gebieden afgebakend als oeverzone of
overstromingsgebied om ervoor te zorgen dat er ruimte
blijft voor water. In deze afgebakende zones, gelden een
aantal gebruikersbeperkingen en kunnen instrumenten van
recht van voorkoop, aankoopplicht of vergoedingsplicht van
toepassing zijn.

Meer info
www.integraalwaterbeleid.be
www.waterinfo.be/watertoets

Bron vastgoedinfo

Deze opvraging bevat overheidsinformatie verkregen van de Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter De Moorstraat 24-26,
9300 Aalst en Informatie Vlaanderen, Havenlaan 88, 1000 Brussel wat betreft het Grootschalig Referentie Bestand
Vlaanderen (GRB).

Document gegenereerd op basis van de gegevens ontvangen van de Vlaamse Milieumaatschappij via de ORIS webservices.

CIB vlaanderen vzw - Kortrijksesteenweg 1005 - 9000 Gent 
0425.043.508 - vastgoedinfo@vastgoedloket.be

http://www.integraalwaterbeleid.be/
http://www.waterinfo.be/watertoets


 0100 - Woongebieden
 0105 - Woonuitbreidingsgebieden
 0200 - Gebieden voor

gemeenschapsvoorziening en openbaar
nut

 0400 - Recreatiegebieden
 0401 - Gebieden voor dagrecreatie
 0402 - Gebieden voor

verblijfsrecreatie
 0410 - Gebieden voor toeristiche

recreatieparken (TRP)
 0500 - Parkgebieden
 0600 - Bufferzones

 0700 - Groengebieden
 0701 - Natuurgebieden
 0702 - Natuurgebieden met

wetenschappelijke waarde of
natuurreservaten

 0800 - Bosgebieden
 0900 - Agrarische gebieden
 0901 - Landschappelijke waardevolle

agrarische gebieden
 1000 - Industriegebieden
 1100 - Ambachtelijke bedrijven en

KMO's
 1700 - Landelijke gebieden

Informatieaanvraag Gewestinfo

Gewestplan

Indicatieve kaartweergave

Legende

Uitgebreide legende http://vastgoedinfo.vastgoedloket.be/gewestplan.pdf

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 

Gegevens opvraging

Ordernummer: O2019-0012183 Datum opzoeking: 17/01/2019

Referentienummer: MDK 3823 Zoekdata: Vlierstraat 63, 8400 - Oostende

Perceel: 35382B0032/00T005 

Resultaat opvraging perceel gelegen in Oostende afdeling OOSTENDE 2 AFD, sectie B met
perceelnummer 0032/00T005 [35382B0032/00T005]

Hoofdbestemming (*): gebied voor stedelijke ontwikkeling

Datum goedkeuring gewestplan: 31/10/2001

Gewestplan: Algemeen

Categorie: Wonen

Naam: Afbakening stedelijk gebied Oostende

Datum goedkeuring: 6/22/2009

Planidentificatienummer: RUP_02000_212_00146_00002

http://vastgoedinfo.vastgoedloket.be/gewestplan.pdf


Indicatieve kaartweergave

Legende

 Contouren van grondvlakken
 Contouren van overdrukken (indien geen grondvlak van GewRUP aanwezig, is bestemming

op gewestplan ook nog van kracht)
 Contouren van lijnen

Welke informatie kan u terugvinden in dit uittreksel?

Gewestplan
Het gewestplan is een verouderd planningsinstrument dat
enkel nog van kracht is op die plekken waar het niet
vervangen is door een nieuwer plan. Na 2000 zijn de
bestemmingen van het gewestplan op vele plekken
gewijzigd door de opmaak van de ‘ruimtelijke
uitvoeringsplannen’ (RUP’S).

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan
Een ruimtelijk uitvoeringsplan heeft uitvoering aan een
ruimtelijk structuurplan. Het heeft een verordende waarde
voor alle overheidsbeslissing. Het Vlaams gewest maakt
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen op. Ook
provincies en gemeenten maken ruimtelijke
uitvoeringsplannen op. Raadpleeg de gemeente of
provincie voor een overzicht van de plannen op hun
grondgebied.

Belangrijke Noot
Wilt u weten welke bestemming geldt op een bepaald
perceel, dan vraagt u dit best na bij de gemeente. Zij
hebben een overzicht van alle geldende plannen
(ruimtelijke uitvoeringsplannen van gewest, provincie of
gemeente, maar ook bijzonder plannen van aanleg) die het
gewestplan intussen mogelijks hebben vervangen.

Meer info
www.ruimtelijkeordening.be 

* Indien het perceel ingetekend is met meerdere
bestemmingen, kan u de andere bestemmingen via de
legende afleiden.

Bron vastgoedinfo

Deze opvraging bevat overheidsinformatie verkregen van Ruimte Vlaanderen, Koning Albert II-Laan 19 bus 11, 1210
Brussel, namens het Vlaams Gewest en Informatie Vlaanderen, Havenlaan 88, 1000 Brussel wat betreft het Grootschalig
Referentie Bestand Vlaanderen (GRB).

Document gegenereerd op basis van de gegevens ontvangen van Ruimte Vlaanderen via de ORIS webservices.

CIB vlaanderen vzw - Kortrijksesteenweg 1005 - 9000 Gent 
0425.043.508 - vastgoedinfo@vastgoedloket.be

http://www.ruimtelijkeordening.be


 Cultuurhistorische
landschappen

 Archeologische sites
 Stads- en

dorpsgezichten

 Monumenten
 Overgangszones

 Landschapsatlas
 Historische tuinen en parken
 Houtige beplantingen

 Archeologische zones
 Bouwkundig erfgoed - gehelen
 Bouwkundig erfgoed - relicten

Informatievraag Onroerend erfgoed

Informatievraag: beschermd onroerend erfgoed
Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Geen beschermd onroerend erfgoed

Legende

Informatievraag: vastgestelde inventaris onroerend erfgoed 

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Militair Hospitaal: vastgesteld bouwkundig erfgoed (detail zie bijlage)

Legende

Gegevens opvraging

Ordernummer: O2019-0012183 Datum opzoeking: 17/01/2019

Referentienummer: MDK 3823 Zoekdata: Vlierstraat 63, 8400 - Oostende

Perceel: 35382B0032/00T005 

Resultaat opvraging perceel gelegen in Oostende afdeling OOSTENDE 2 AFD, sectie B met
perceelnummer 0032/00T005 [35382B0032/00T005]



Historische tuinen en parken
Archeologische zones
Bouwkundig erfgoed - gehelen
Bouwkundig erfgoed - relicten

Houtige beplantingen
Landschapatlas
Orgels

Informatievraag: wetenschappelijke inventaris onroerend erfgoed 

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Duinbossen tussen Oostende en Wenduine met Concessie De Haan:
landschappelijk erfgoed - relicten (detail zie bijlage)
Militair Hospitaal: bouwkundig erfgoed - relicten (detail zie bijlage)

Legende

Informatievraag: Unesco werelderfgoed 

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Het onroerend goed is niet opgenomen in de Unesco Werelderfgoedlijst

Legende

 Bufferzones
 Kernzones



Welke informatie kan u terugvinden in dit uittreksel?

Beschermd onroerend erfgoed
Onroerend erfgoed wordt beschermd omdat het van grote
waarde is voor de gemeenschap. Het moet minimaal in de
staat blijven waarin het zich bevond op het moment van de
bescherming. 

Het onroerend erfgoeddecreet voorziet vier mogelijke
beschermingsstatuten;

1. een beschermd monument
2. een beschermd cultuurhistorisch landschap
3. een beschermd stads- of dorpsgezicht
4. een beschermde archeologische site

Geïnventariseerd onroerend erfgoed
Het agentschap Onroerend Erfgoed heeft de expliciete
opdracht om al het waardevolle onroerend erfgoed in
Vlaanderen te inventariseren. Door de jaren heen zijn er
meerdere wetenschappelijke inventarissen opgemaakt
over bouwkundig, landschappelijk en archeologisch
erfgoed. Daarnaast zijn er ook enkele thematische
inventarissen gerealiseerd: over historische tuinen en
parken, houtige beplantingen met erfgoedwaarde en
orgels. 

Geïnventariseerd onroerend erfgoed is opgenomen in een
wetenschappelijke inventaris. Zo’n opname heeft geen
rechtsgevolgen. Het goed wordt enkel beschreven en
gedocumenteerd. 

Vastgesteld onroerend erfgoed
De vaststelling van een inventaris is één van de
instrumenten die de Vlaamse overheid kan inzetten om
onroerend erfgoed te behouden. Hiermee bevestigt de
bevoegde minister dat alle erfgoeditems op een
vastgestelde lijst erfgoedwaarde bezitten en nog altijd
bewaard zijn. Bij een vastgesteld item moet de overheid,
eigenaar of beheerder rekening houden met bepaalde
rechtsgevolgen, die verschillen naargelang de inventaris. 

Het onroerenderfgoeddecreet voorziet in de vaststelling
van minstens vijf inventarissen:

De inventaris van het bouwkundig erfgoed
De landschapsatlas
De inventaris van de archeologische zones
De inventaris van houtige beplantingen met
erfgoedwaarde
De inventaris van historische tuinen en parken

Unesco werelderfgoed
De Werelderfgoedconventie van 1972 betracht cultureel en
natuurlijk erfgoed dat van unieke en universele waarde is
voor de mensheid, te bewaren en te ontsluiten voor
toekomstige generaties. Meer dan 190 lidstaten hebben
deze Conventie ondertekend. België is sinds 1996 ook
partij bij het Werelderfgoedverdrag. Zowel cultureel als
natuurlijk erfgoed, als erfgoed dat daarvan een
gecombineerde vorm is, kan voor de Werelderfgoedlijst
worden voorgedragen. Vlaanderen telt momenteel vijf
beschermingen op de Werelderfgoedlijst: een serie van 13
begijnhoven en van 26 belforten, het atelier Plantin-
Moretus, de woning Giuette en de volledige Brugse
binnenstad. 

Informatieverplichting
Iedereen die een beschermd onroerend erfgoed
verkoopt of verhuurt voor meer dan negen jaar dient in de
publiciteit én in de onderhandse en authentieke akte
vermelden dat het om een beschermd goed gaat, en wat
de precieze rechtsgevolgen daarvan zijn. 

Iedereen die een geïnventariseerd onroerend goed
verkoopt of verhuurt voor meer dan negen jaar, moet dit
niet in de publiciteit vermelden, maar wel in de
onderhandse en authentieke akte, alsook de precieze
rechtsgevolgen die aan de opname verbonden zijn door
een verwijzing naar hoofdstuk 4 van het
Onroerenderfgoeddecreet op te nemen. 

Archeologie
Op percelen die in een voorlopig of definitief beschermde
archeologische site gelegen zijn of die in een
archeologische zone gelegen zijn die opgenomen is in de
vastgestelde inventaris van archeologische zones dient de
archeologieregelgeving te worden nageleefd. Zorg dat je
het correcte traject volgt bij vergunningsaanvragen. 

Wetgeving
Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend
erfgoed, gewijzigd bij het decreet van 4 april 2014
(Belgisch Staatsblad 17 oktober 2013 en 15 april 2014).
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering
van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. 

Meer info
www.onroerenderfgoed.be

Bron vastgoedinfo

Deze opvraging bevat overheidsinformatie verkregen van het Agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert-II-Laan 19,
bus 5, 1210 Brussel en Informatie Vlaanderen, Havenlaan 88, 1000 Brussel wat betreft het Grootschalig Referentie
Bestand Vlaanderen (GRB).

Document gegenereerd op basis van de gegevens ontvangen van het Agentschap Onroerend erfgoed via de ORIS webservices.

CIB vlaanderen vzw - Kortrijksesteenweg 1005 - 9000 Gent 
0425.043.508 - vastgoedinfo@vastgoedloket.be

http://www.onroerenderfgoed.be/


Bijlage

Informatieaanvraag Onroerend erfgoed

(Referentienummer: MDK 3823)



Vastgestelde inventaris

Vastgesteld bouwkundig erfgoed: Militair Hospitaal
Vastgesteld bouwkundig erfgoed 14-09-2009 tot heden

Beknopte karakterisering
Typologiesbunkers, conciërgewoningen, kapellen (gebouwen

en structuren), kazernes, kloosters,
omheiningsmuren, wintertuinen, ziekenhuizen

Styles eclecticisme
Dating WO II, na WO II, vóór WO I

Betrokken personen Pollaert, F. (Ontwerper)

is de aanduiding van
Militair Hospitaal

Resultaat opvraging perceel gelegen in Oostende afdeling OOSTENDE 2
AFD, sectie B met perceelnummer 0032/00T005 [35382B0032/00T005]

Beschrijving
Militair Instituut voor Zeekuur, in 1990 omgevormd tot polikliniek, in 1993 afgeschaft in het kader van de legerhervorming en sindsdien
leegstaand.

Meer info
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/33867

Beschermingbesluiten
https://id.erfgoed.net/besluiten/5825

https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/87
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/105
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/513
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/228
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/243
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/317
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/518
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/526
https://id.erfgoed.net/thesauri/stijlen_en_culturen/29
https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1071
https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1073
https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1068
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/persoon/4053
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/33867
https://id.erfgoed.net/besluiten/5825


Wetenschappelijke inventaris

Landschappelijk erfgoed - relicten: Duinbossen tussen Oostende en Wenduine met Concessie De
Haan

landschappelijk erfgoed - relicten

Beknopte karakterisering
Typologiesduinpannen, golfbanen, hotels, kustduinen,

kustforten, sanatoria, strandvlakten, villa's
(bouwkundig erfgoed), vuurtorens

Beschrijving
Deze ankerplaats bevat het strand en de duinen van Oostende tot ten westen van Wenduine. Ze wordt in het zuiden begrensd door de
N317 en de N34 van Wenduine naar Oostende.

Op het strand tussen Oostende en de Koninklijke golfbaan van De Haan staan talrijke golfbrekers die de openheid van het strand
belemmeren en het visueel-ruimtelijk compartimenteren. Tussen De Haan en Wenduine biedt het strand zonder kustverdedigingswerken
een veel natuurlijker aanblik wat vergezichten langs het strand mogelijk maakt. Het strand in de ankerplaats is eerder smal ten gevolge van
natuurlijke processen. Aansluitend op het strand heeft men een smalle zeereep die een aaneengesloten zandrug vormt zonder grote
windgeulen en met lokaal enkele hoge toppen. De overgang tussen strand en zeereepduinen gebeurt soms door een talud, een
zogenaamde duinklif. Achter de zeereep liggen nog resten van paraboolduinen die ontstaan zijn tijdens de 14de-16de eeuw. Door
kusterosie zijn deze al gedeeltelijk verdwenen.

Ten oosten van de dorpskern van Bredene ter hoogte van de Onze-Lieve-Vrouw-Ter-Duinen kapel ligt achter huidige zeereep een
parallelle duinrug die ofwel een fossiele zeereep ofwel een restant van een paraboolduin is. Dit duinencomplex is ontstaan tegen een
stelsel van zeewerende dijken die nauwelijks meer zichtbaar zijn. Door hun recent ontstaan zijn ze nog zeer kalkhoudend wat een specifieke
begroeiing met zich meebrengt. De begroeiing van de duinen vertoont een gradueel verschil van west naar oost. Ter hoogte van Oostende
en Bredene treft men vooral kalkgraslanden, actieve duinmigratie zonder begroeiing en struweel aan. Op de zeereep is de vegetatie
beperkt; meer landinwaarts komt eerst grasland en dan struweel voor.

Vanaf De Haan tot Wenduine zijn grote delen bebost doorspekt met stukken struweel en grasland. Het betreft loof-, naald- en gemengde
bossen die aangeplant zijn. Ten westen van De Haan ligt de Royal Ostend Golf Club, in 1903 gesticht als één van de oudste golfbanen van
België, in de duinen. Ter hoogte van 'Zandpanne' (ten oosten van De Haan) liggen waarschijnlijk restanten van duinakkerlanden die later
ook als weiland werden gebruikt. De rechthoekige percelering en de knotbomenrijen en houtkanten zijn bewaard gebleven; de voormalige
akkers zijn niet meer in gebruik en hebben een verruigde vegetatie met struweelbegroeiing. Deze duinengordel biedt een biotoop voor een
rijkdom aan fauna, met een groot belang voor de avifauna.

In 1889 werd een toenmalig duinengebied tussen de tramlijn en de zee in concessie gegeven aan de NV Le Coq-sur-mer om er een
badplaats uit te bouwen. Via het Concessie-contract legde men een uniforme stijl op aan de bouwheren met inbegrip van een verplichte
groenaanleg. In het begin van de 20ste eeuw werd de concessie uitgebreid over een grotere oppervlakte. Uiteindelijk heeft dit geleid tot
kleinschalige villabouw met een speels dakenspel. De groter gebouwen (hotels, homes, …) concentreren zich rond de as van het
tramstation, de mini-golf en de Leopoldstraat. Ze vertonen stijlkenmerken van de Jugendstill, art-deco, en de Normandische stijl. Sinds

https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1996
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1511
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/193
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/2009
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1178
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/369
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1983
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/468
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/482
dibe/relict/54483


maakt deel uit van
Bredene
Klemskerke
Oostende
Vlissegem
Wenduine

Bouwkundig erfgoed - relicten: Militair Hospitaal

bouwkundig erfgoed - relicten

Beknopte karakterisering
Typologiesbunkers, conciërgewoningen, kapellen (gebouwen

en structuren), kazernes, kloosters,
omheiningsmuren, wintertuinen, ziekenhuizen

Styles eclecticisme
Dating WO II, na WO II, vóór WO I

Betrokken personen Pollaert, F. (Ontwerper)

1979 is de concessie afgelopen en dient men erover te waken dat het oorspronkelijk karakter en het volume van de gebouwen behouden
blijft. Het is immers de enige badplaats langs de Belgische kust waar hoogbouw nog bijna afwezig is.

Het Fort Napoleon, nabij Oostende, werd tussen 1810 en 1812 gebouwd in opdracht van keizer Napoleon Bonaparte en is één van de
weinige die bewaard gebleven zijn. Het is een vijfhoekig bakstenen gebouw rond een binnenkoer, dat volledig omgeven wordt door een
parallelle schoormuur. Op de verschillende verdiepingen bevinden zich kazematten en schietgaten. Het fort is bij Oostende gelegen dat
gedurende talrijke conflicten een strategische rol speelde. Ten noorden ervan ligt de Spinoladijk. Vlakbij liggen nog twee bunkersites die
tijdens de beide wereldoorlogen hebben gediend. Het fort is recent gerestaureerd en kreeg een socio-culturele bestemming.

Ten westen van het fort staat de radartoren waar de ankerplaats eindigt met het Oosterstaketsel ter hoogte van de havengeul van
Oostende. Deze toren vormt door zijn hoogte en het opvallende kleur van het dak een blikvanger en oriënteringspunt voor de omgeving.

Het Zeepreventorium ten westen van De Haan werd gebouwd tussen 1923 en 1924 als een verblijfplaats voor kinderen met tuberculose.
De zeelucht die zuiverder is dan de stadslucht, was gunstig voor het genezingsproces. Stelselmatig werd het centrum uitgebreid met
andere paviljoenen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het gebruikt als militair hospitaal en werden in de buurt enkele bunkers
gebouwd waarvan nog resten aanwezig zijn.

Meer info
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/135162
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Is beschermd als
Militair Hospitaal

maakt deel uit van
Godtschalckstraat

Militair Instituut voor Zeekuur, in 1990 omgevormd tot polikliniek, in 1993 afgeschaft in het kader van de legerhervorming en sindsdien
leegstaand.

Reeds vóór 1640, permanent militair hospitaal voor het garnizoen te Oostende. Laatste locatie in de binnenstad ter hoogte van het huidige
postgebouw waarna verhuis in 1913 naar nieuwbouw - eerste aanbesteding 1908 - in het duingebied ten zuidoosten van het Fort
Napoleon. 1962-1963: uitbreiding met het Paviljoen Fabiola op duin ten noordoosten van het hospitaal. Ten noordwesten, laag
duinpaviljoen naar ontwerp van architect F. Pollaert van 1954, gebouwd op het nog bewaarde platform van een bunker uit de Tweede
Wereldoorlog.

Typevoorbeeld van een "paviljoenhospitaal". Ommuurd eclectisch ziekenhuiscomplex met losse bestanddelen uit baksteen o.m. met
decoratief gebruik van lichtere bakstenen, arduin en simili.

Aan de straat: hoofdgebouw omvattende administratie, apotheek en labo, met rechts ervan het klooster van de verplegende zusters, beide
met twee bouwlagen onder schilddak (mechanische pannen) voorzien van dakkapellen. Erachter, geometrisch opgestelde lage ziekenzalen
met bijgebouwtje (sanitair blok), operatiekwartier, wintertuin, kapel, en enigszins afgezonderde quarantainevleugel; lang dienstgebouw in
het noorden waarin onder meer onderhoudsruimten en wasplaatsen ondergebracht. Zadeldaken met luchtkokers (oorspronkelijk
luchtverversingssysteem) gedomineerd door de hoge, ronde schoorsteen van de centrale stookplaats onder de kapel. Eveneens
onderkelderde ziekenzalen en operatiekwartier, onderling met elkaar verbonden via onderaardse gangen die later bovengronds worden
uitgebouwd; ziekenvervoer van kelder naar gelijkvloers en vice versa door middel van liften. Ten zuiden aan de Dokter Eduard
Moreauxlaan, de vrijstaande beheerderwoning met twee bouwlagen onder schilddak. Ten zuidwesten aan de Fortstraat nr. 130-138,
samenstel met vijf woningen oorspronkelijk bestemd voor onderofficieren; enkelhuizen met twee bouwlagen en twee traveeën volgens
spiegelbeeldschema onder doorlopend zadeldak.

Hoofdvleugel van negentien traveeën gemarkeerd door hoekrisalieten van twee traveeën en uitgewerkt midden- en deurrisaliet van drie
traveeën afgelijnd door hoekpilasters en mezzanino met halfronde vensters, kruisvormige postamenten en centraal dakvenster voorzien
van tuitgevel. Horizontale gevelgeleding door middel van puilijst, banden en doorgetrokken onderdorpels van de rechthoekige
benedenvensters met tralies.

Rondbogige bovenvensters, in het middenrisaliet met opengewerkte borstwering voorzien van florale sgraffito in art-nouveaustijl.
Rechthoekige deur in arduinen omlijsting bekroond door balusterbalkon op geprofileerde consoles waartussen het stadswapen omgeven
door gestileerd bloemmotief. Kloostergebouw en beheerderwoning in aansluitende, doch minder prestigieuze bouwtrant;
onderofficierwoningen nog bescheidener. Eigenlijke hospitaalgebouwen met typerende zijtuitgevels voorzien van ronde oculus.

Paviljoen Fabiola als verwaterde, late interpretatie van het type vakantiehome uit het interbellum.

STADSARCHIEF OOSTENDE, Bouwdossiers, Oostende, 1954/235 (duinenpaviljoentje).

Een Militair Hospitaal te Oostende, tentoonstellingscatalogus, Oostende, 1988.
HUBRECHTSEN F., Exit Militair Hospitaal, in De Plate, 1994, p. 13-17.
VAN BELLE e.a., Geschiedenis van het Militair Hospitaal te Oostende, in Acta Belgica de arte medicinali et pharmaceutica Militari,
1963, 1, p. 21-34.

Meer info
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77738
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