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Wandeling/zoektocht Oost Blankenberge 

In het teken van de belle époque. 

Beste deelnemer, 

Deze wandeling/zoektocht werd samengesteld eind maart 2021. Op dat 

ogenblik waren strenge coronaregels van kracht. Je kan deze wandeling/

zoektocht alleen doen of met je bubbel van 4 of 10 deelnemers. 

Hou je te allen tijde aan de geldende maatregelen die op dat moment van  

toepassing zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alvast veel wandelplezier toegewenst! 

 

We nemen de Jules De Troozlaan, richting stationsplein. Hier heeft  
(ver)nieuwbouw een mooie reeks villa’s afgebroken. In de belle-époquetijd was 
het de laatste straat die bebouwd was. Vanop de betegelde terrassen kon men, 
over de velden, kijken tot aan de torens van Brugge.  
Het hoekpand en nummer 36 werden tijdens het interbellum gebouwd.  
Nummer 34 daarentegen, een herenhuis in neogotiek met neobrugse inslag 
werd onlangs opgeknapt.  
 
In de gevel vinden wij opnieuw de Vlaamse naam van het pand: 
 
22.  
 
De nummers 28, 30 en 32 zijn in Normandische stijl en het (enige nog) open 
terrasje is een pronkstuk in wit en groen. Tegels van Boch-Frères La Louvière 
met bloementrossen en reigers in paringsdans. 
Nummer 22 is het enige overblijfsel van 3 panden, gebouwd in 1905, evenals 
nummer 14 dat nu geprangd zit tussen twee appartementsgebouwen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En zo belanden we weer op het stationsplein.  
 
Deze zoektocht, aangeboden door de stad en vtbKultuur Blankenberge, is geen 
wedstrijd. Er vallen geen prijzen mee te winnen. Weliswaar heb je wel heel wat  
bijgeleerd over ons steedje. 
 
Indien je de antwoorden wil nakijken, kan je ze opvragen bij het Infopunt  
Toerisme in de Hoogstraat. Ook kan je ze downloaden via de site van  
vtbKultuur: www.vtbkultuur.be/blankenberge.  Kijk onder de rubriek nieuws. 

http://www.vtbkultuur.be/blankenberge


 

Wie zien we daarop? 

19. 

Bij het vervaardigen van sgraffiti (enkelvoud: sgraffito) wordt in ver-
se mortel een lijntekening gekrast en ingekleurd volgens de frescotechniek. 
De vlakke lijntekening overheerst samen met een gelijkmatig kleurgebruik. 
In de tijd van de belle époque werden hoofdzakelijk portretten, gracieuze 
vrouwen, gestileerd fruit of bloemen als motief gebruikt. Ook later nog was 
dit een gangbare techniek voor wanddecoratie, vooral aan buitenmuren. 
 

De villa’s 12 tot en met 20 horen bij elkaar. Schrijf van links naar rechts hun 
namen op. 
 
20.  
 
Bij nummer 22, Villa Olga, schieten woorden te kort om de prachtige tegels 
te beschrijven.  Geef je ogen de kost en lees de info. 
De nummers 26, 28 en dubbelvilla 30 en 32 Hermanda en Paul wachten op 
enthousiaste kopers. 
 
Het hoekpand nummer 31 Les Papillons werd door een kapitaalkrachtige 
familie gekocht en door het Antwerpse architectenbureau DMT onder han-
den genomen. Na een grondige en kostelijke opknapbeurt werd het een 
pronkstuk in onze belle-époquewijk. Spijtig dat de rolluiken vaak gesloten 
zijn, zo kunnen we de eclectische ramen van het pand niet bewonderen. 
 
We nemen nog even links de Malecotstraat om naar het nummer 24 te gaan 
kijken. Dit pand werd, samen met een ander pand in de Weststraat, in 2003 
ook beschermd voor zijn interieur! Als je er tegenover het huis op de trappen 
van nummer 11 gaat staan, kan je de prachtige glasramen binnen zien. De 
tegels die we in de gevel zien, zijn afkomstig van de firma Helman uit St. 
Agatha Berchem.  
 
We keren op onze stappen terug en bij nummers 17 en 15 zien we hoe villa’s 
in de belle- époqueperiode volledig afgesloten werden buiten de korte  
zomervakantie.  
 
Op het Descampsplein kunnen we even verpozen bij de fonteintjes. We vin-
den er ook een gedenksteen voor 5 Blankenbergenaars die voor 1908 in 
Congo stierven.  
 
Schrijf hun namen op en wat zij deden. 
 
21. 1 
 2 
 3 
 4 
 5 

We starten aan het station, een realisatie van architect Marc Corbiau. Het  

station omvat ook 2 hotels en een aantal appartementen. Die geven toegang tot 

de faciliteiten van het Mercure Hotel zoals het zwembad dat zich op het dak  

bevindt, de bar en het restaurant. 

Hoe laat vertrekt de laatste trein uit Blankenberge? 

1. 

Het Koning Leopold III-plein tegenover het station is een kruispunt van verkeers-

wegen. De auto’s rijden hier Blankenberge binnen, de trein, de tram en de bus-

sen van de Lijn vertrekken van hier of brengen mensen van overal naar ons 

steedje. 

Wanneer vertrekt de eerste bus richting Brugge op zondag? 

2. 

Aan de kantoren van de ING-bank nemen we rechts de Koninginlaan. We  

komen nu in een wijk die na WO I ontstond, in het interbellum (de periode  

tussen de twee wereldoorlogen). In het eerste gedeelte van de laan werd vooral 

in de jaren 1920 gebouwd. Tot voor een paar jaar was alles hier nog intact. Nu 

worden steeds meer panden afgebroken of gemoderniseerd. In deze periode 

noemt men deze huizen villa’s.  

Wat is de naam van de villa met het huisnummer 8? 

3. 

Wij vinden in deze wijk veel deco en modernisme als stijl. Gedaan met  

overvloedige versieringen op de gevels, geen krullen of fantasietjes zoals in de 

belle-époquetijd maar soberheid troef. Rechte lijnen en geometrische  

afbeeldingen. Als versiering wordt er soms op kunstige manier metselwerk  

geleverd. Kijk maar eens naar de gevels van de nummers 18 en 23. Heb ook 

oog voor de mooie voordeuren. Bijvoorbeeld Villa Promethee met het 

huisnummer 17 en ook nummer 18.  

Geniet van het tuintje van nummer 20 aan het kruispunt met de Marie-Josélaan 

en bekijk rechts het derde huis vanaf de hoek, nummer 16 met zijn schitterende 

blauwe tegels!  De architectuur oogt heel modern als je bedenkt dat het er bijna 

100 jaar staat. Als je je omdraait, zie je het pand Lisette in decostijl. 

Hoeveel fakkels tel je in de gevel? 

4. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mortel_(betontype)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fresco_(schilderterm)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijntekening


Terug in de Koninginlaan, zien we grotere huizen met voortuintjes en garages 

vanaf huisnummer 27. Hier werd vooral in de jaren dertig gebouwd. 

De auto verschijnt alom in het straatbeeld. Ook garages worden in het centrum 

gebouwd. De grootste en zeker ook de mooiste was de Citroëngarage op het 

Koning Leopold-III plein (waar nu de ING-kantoren zijn). Men heeft nog een po-

ging gedaan om het gebouw te laten klasseren maar toen de twee zwanen bo-

venaan onthoofd werden, is de sloop toch doorgegaan. 

 

Enkele nieuwe tendensen in de bouw zijn verder zichtbaar zoals schuiframen 

(ook wel eens spottend guillotineramen genoemd), ramen in een ijzeren frame 

en ramen die naar buiten opendraaien.  

Aan huisnummer 41 kunnen we het kleurenspel van groen, geel en bruin be-

wonderen. Let op de groene cimorné, een nieuw sierelement uit de bouw van 

deze periode. 

(Cimorné is een samentrekking van ciment (cement) en orné (versierd, georna-

menteerd). Cimorné is een sierpleister, een gevelbepleistering die bestaat uit 

gebroken en gekleurde glasfragmenten die geworpen worden in een nog natte 

cementmortel. Deze gevelbekleding was zeer populair in België in de jaren 

1920 en 1930.) 

Achter de kerk zien we drie panden die bij elkaar horen, nummers 4, 6 en 8.  

Ze worden beetje bij beetje gerestaureerd. Aan de andere kant van de kerk  

bevindt zich de Elisabethstraat. Ergens verder in de straat vind je een  

herinnering aan Prinses Elisabeth. 

Op welk huisnummer? 

16.  

Op de hoek van de straat, nummer 32 en 34,  zien we 2 prachtige herenhuizen. 

Villa Alta behoorde aan aannemer-architect Hendrik Van Gastel uit Antwerpen 

die zowat alle grond rondom de kerk bezat.  

De herenhuizen verschillen erg van de villa’s in de rest van de straat. Zij waren 

enkel in de zomermaanden bewoond en stonden 9 à 10 maanden helemaal  

afgesloten. Dit maakte dat Blankenberge in de koude maanden een troosteloze 

indruk maakte. Nu komen bezoekers en mensen met een tweede verblijf heel 

het jaar door naar ons steedje.  

 

Hier hebben we dan het Belle Epoque Centrum. Drie huizen (vroeger  

waren het er vier, het linkerpand was het spiegelbeeld van het eerste pand en 

werd in de jaren 60 afgebroken) werden samengevoegd en je leert er alles over 

Blankenberge in de belle-époquetijd.  

 

In welk jaar werden die panden gebouwd? 

17. 

Het Belle Epoque Centrum bezoeken is een must! Reserveer wel op voorhand 

je plekje. Je kan ook even binnengaan en aan de balie de brochure Op stap  

met Belle vragen, een zoektocht die speciaal voor kinderen werd samengesteld. 

Zoals je kunt zien worden de villa’s een voor een terug bewoonbaar gemaakt, 
maar er is nog veel werk aan de winkel.  
Deze straat is net als de Albertstraat een clusterbescherming. Er mag niets 
meer afgebroken worden en restauraties moeten gebeuren volgens de regels 
opgelegd door Monumenten & Landschappen. 

We nemen links de Onderwijsstraat. In de indrukwekkende Rijksmiddelbare 

School huist sinds 2011 de stedelijke bibliotheek.  

 

In welke bouwstijl is de hoofdvleugel opgericht? 

 

18.  

 

We belanden nu in de Descampsstraat. De linkerzijde is weer een cluster.  

Huisnummer 8 heeft een sgrafitto in de gevel.  

 



 

Wij nemen nu de Langestraat. Nummer 64 is zowat het enige intacte winkel-

pand dat uit de belle-époqueperiode stamt. Goed bewaarde gevelbekleding 

en tegelfries met papavers als versiering. Tegels afkomstig uit de fabriek 

Céramiques Décoratives uit Hasselt.  

Bewonder ook de prachtige tegeltableaus van nummer 58. Blankenberge is 

bekend voor zijn art-nouveautegelpatrimonium. In het Belle Epoque Centrum 

kan je een brochure kopen (uitgegeven door de  Vriendenkring Stadsgidsen) 

die je begeleidt bij een art-nouveauwandeling op zoek naar die tegels in de 

stad. 

Welke bloemen zie je op het centrale paneel?  

12.   

Wij nemen links de Onderwijsstraat tot op het Kerkplein. Voor ons zien we de 

Sint-Rochuskerk. Lees de info op het bord. Bezoek de kerk die de allerfijnste 

glasramen bezit. Ze waren allemaal donaties van rijke burgers, soms ook 

van bezoekers in de belle-époqueperiode. Bij het binnenkomen van de kerk 

vind je links een gids voor de Sint-Rochuskerk.  Neem deze mee en doneer 

een centje aan de kerk of steek een kaarsje aan.  

Wat is een Lapidarium? 

13.  

Bij het verlaten van de kerk vul je onderstaande aan. 

14. Aan de vissers Lieve Vrouwe ……………………. 

We nemen nu de Albertstraat. De dubbelvilla Prince Albert/ Princesse  
Elisabeth in cottage stijl is prachtig. Dit prinsenpaar (Leopold II was toen nog  
koning) waren vaste bezoekers in Blankenberge. Zij verkozen het  
gemoedelijke Blankenberge boven het mondaine Oostende waar de  

koninklijke villa stond. In de topgevels van de dubbele villa met huisnummers 
25 en 27 zie je ook een A en E voor Albert en Elisabeth. De bourgeoisie 
sprak natuurlijk Frans. Kijk maar naar nummers 33 en 35.  
 
Wat staat er geschreven boven de vensters van de eerste verdieping? 

15. 

Een beeldje van Sint Rochus siert deze huizen. Beide panden behoorden 

waarschijnlijk tot de kerk.  

Een prachtige woning vind je aan nummer 47. Spijtig dat de kwaliteit van de  

stenen slecht is. Deze zijn niet meer te vinden en restauratie is dus niet mogelijk. 

Bewonder de mooie voordeur en ook deze van het pand ernaast met zijn  

kleurrijke moucheté tegels. 

Wie was de architect? 

5. 

Huisnummer 51 is een voorbeeld van modernisme en zijn rechte lijnen. Net als  

bij vele andere huizen zien we hier de Nieuwpoortse baksteen. Lang, dun en  

geel met daarbij brede voegen (Dudok voeg, genaamd naar de Nederlandse  

architect Willem Dudok) die het horizontalisme nog benadrukken. 

6. Architect Leon ……………. 

We komen vaak dezelfde architecten tegen omdat vanaf deze periode het  

gebruikelijk werd de naam van de architect en/of aannemer in de gevel aan te 

brengen,  dit in tegenstelling met de belle-époqueperiode waar dat voordien  

ongebruikelijk was.  

De mensen van deze buurt waren rijke burgers. We zijn hier nog steeds in het 

chique gedeelte van Blankenberge, ten oosten van de Kerkstraat. Ten westen 

vinden we ook een groot aantal nieuwe wijken, gebouwd in het interbellum. Daar 

woonden vooral arbeiders, kleine zelfstandigen en vissers. 

We nemen links de Mingerslaan, vroeger een staalkaart van verschillende bouw-

stijlen uit de jaren 20 en 30. Nu zijn verschillende panden gemoderniseerd.  

Geniet van de verschillende stijlen van de strakke Villa Aline tot de overdreven 

versierde gevel van Villa Albert.  

Wat is de naam van huisnummer 10? 

7. 

Villa Albert is een super-de-luxe pand. Het huis heeft zelfs een zwembad in de 

tuin.  

Vind je de naam van de aannemer? 

8.  

 



 We dwarsen de Jules De Troozlaan en nemen de O. L. Vrouwstraat, een korte 

straat die ons van het interbellum naar de belle époque zal leiden. Indien je 

meer wenst te weten over de architectuur van het interbellum kan je voor de 

democratische prijs van € 2 een brochure kopen in het Infopunt Toerisme of in 

het Belle Epoque Centrum. 

 

Vlaggenwimpels fleuren het stadscentrum op, de stadsvlaggen steken in een nieuw jasje 

waarin Belle, de belle-époquemascotte een centrale rol speelt. Vloerstickers her en 

der leiden bezoekers naar het Belle Epoque Centrum en op het Koning Leopold III-plein 

zorgen banners voor de juiste sfeer. 

 

We slaan links de Rogierlaan in. Merkwaardig: beneden rechts is het  

Rogierlaan en hoger gelegen, links, bevindt zich de Graaf Jansdijk.  

Vanaf Hotel Rogier is de hele rij huizen een beschermd monument, een cluster-

bescherming. De vraag rijst hier wel of er zich ooit nog een koper voor Hotel 

Rogier zal aanbieden? Hoe kan dit pand een nieuwe bestemming krijgen? 

Bij de huisnummers 25, 24 en 23 is de benedenverdieping verbouwd.  

Dit is gebeurd voor 2003 toen in één keer zowat 100 belle-époquewoningen 

door Monumenten & Landschappen werden beschermd.  

Het huisnummer 21 daarentegen is recent gerestaureerd en toont de ware 

schoonheid van deze panden. De nummers 19 en 18 horen bij elkaar en op 19 

zien we een verrassende moderne betegeling van het terras. Strandcabines, de 

Pier, het staketsel en zeilboten in de haven.  

Van wie is deze realisatie? 

9.  

Kijk achterom naar de Graaf Jansdijk. Na WO I werd deze kant volgebouwd met 

typische deco-panden. Daar zie je er nu nog maar één van, Villa Robert. In de 

belle-époquetijd was de dijk volgebouwd met villa’s en hotels. Die hadden een 

tuin die tot de Graaf Jansdijk liep! Bij het nummer 17 moet je de prachtige  

betegeling van het terras bewonderen. 

 

Hoeveel boten tel je? 

10.  

Bij de nummers 12, 11, 10, 9 en 8 werd de benedenverdieping verbouwd.   

Misschien worden die later wel eens in hun oorspronkelijke staat hersteld. 

 

Huisnummer 7 is onder handen genomen en staat nu te pronken. Neobrugse 

stijl met in de gevel de naam van het pand en info over de lente van 1893. 

Schrijf op wat je hier kan lezen. 

11. Dit Huys………………. 

Bij nummer 1 is het terras dichtgemaakt en de mensen komen nu binnen langs 

het kleine deurtje dat vroeger voor de bedienden bedoeld was. Als je groter  

bent dan 1,5 m moet je je hoofd buigen. 

 

We komen nu op het Casinoplein. Waar je rechts de 4 appartementsblokken  

ziet, stond in de belle-époquetijd het majestueuze  

Grand Hotel des Bains et des Familles, een super-de-luxe hotel waar de rijken 

en beroemdheden verbleven. 

Foto van de achtergevel met lusttuin. 

 


