
 
 

 
 
Oostende is zonder enige twijfel een toeristenstad. 
Een stad waar overtoerisme geen rol speelt. Ook 
een stad met meerdere gezichten. Een zomer- en 
een wintergezicht met grote verschillen in 
bewonersaantallen.  
Het is tevens een kwetsbare stad als toerisme het 
laat afweten, zoals tijdens de corona-epidemie.  
 

 
 
De ontwikkeling van het toerisme in Oostende 
begon met de eerste badmachine die de Engelsman 
William Hesketh in 1783 op het strand rolde. 
Zeewater zou volgens hem geneeskrachtig zijn. 
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James Ensor, Oostende vanuit zijn zolderkamer in 1900



 
 
Vanaf 1846 voer er al een mailboot van Dover naar 
Oostende, waarvandaan men vanaf 1838 met de 
trein verder kon reizen naar Brussel. De Engelsen 
waren dus eigenlijk de eerste badgasten in 
Oostende. 
 

 
 
Koning Leopold I van België, die in Engelse balling-
schap al kennis maakte met het badtoerisme, 
verkoos ongeveer gelijktijdig Oostende als 
vakantieverblijf. 
Zijn zomerpaleis in het centrum is nu een museum. 
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Toen de rijke elite, in navolging van hun koning, de 
zomers in Oostende ging doorbrengen, ontstond er 
uit verveling behoefte aan cultureel vermaak. In 
1852 opende aldus de eerste kursaal. 
 

 
 
Zijn zoon Leopold II, die in 1865 de troon besteeg, 
gaf Oostende ware koninklijke allure. Hij bemoeide 
zich persoonlijk met de stadsuitbreiding. 
Een nieuw paleis, een nieuwe kursaal aan een 
verbrede boulevard, een nieuw park en uitbreiding 
van de stad buiten de vesting, waren de gevolgen 
van zijn bemoeienis. 
 

 
 
De Belgische Staat, eigenaar van de voormalige 
vestingwerken, schonk als blijk van medeleven de 
gemeente Oostende een kavel waar ze op kosten 
van de Staat een nieuwe kursaal mocht bouwen.  
Van 1875 tot de Tweede Wereldoorlog genoot de 
badende elite hier van cultuur en vermaak, van 
muziek, theater, lezingen, boekvoorstellingen en 
beeldende kunst. Daar genoten ze overigens ook 
van in de Koninklijke Schouwburg en het park.  
Er bestond toen nog geen onderscheid in cultuur- 
en prettoerisme. 
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Leopold II zorgde uiteraard ook goed voor zichzelf. 
Vanuit zijn zomerverblijf konden hij en zijn gasten 
bijvoorbeeld door een koninklijke gaanderij naar de 
Wellington paardenrenbaan lopen.   
Voor zijn vrouw legde hij bovendien nóg een park 
aan, het Maria Hendrikapark. Oostende kreeg 
ineens twee stadsparken cadeau. 
 

 
 
De tijden veranderden echter.  
Na zijn dood in 1909 ontdekte ook de middenklasse 
Oostende. Om te voorkomen dat de elite de konink-
lijke badplaats de rug zou toekeren, bouwde de 
gemeente in 1933 een thermaal hotel.  
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Dat heeft niet mogen baten. Bij minder mooi 
zomerweer pakte de elite doodleuk het vliegtuig 
naar de Riviera.  
In 1936 kregen vervolgens de arbeiders van België 
betaalde vakantie. De spoorwegen speelde daarop 
in met een vakantiekaart. Nu ontdekte ook het 
gewone volk Oostende. Het massatoerisme was 
geboren.  
 

 
 
De Tweede Wereldoorlog zette vervolgens alles op 
zijn kop. Vrijwel alle gebouwen aan de kust lagen in 
korte tijd in puin door ofwel de bouw van een 
Atlantikwall dan wel bombardementen. De erfenis 
van het elitaire badtoerisme met villa’s, luxe hotels, 
kursaal, schouwburg en wat dies meer zij, idem 
dito.  
Na de oorlog verrees, geholpen door landelijke 
wetgeving, een nieuwe Atlantikwall van tweede 
verblijven aan de kust. Bedoeld voor hen die het 
zich konden veroorloven. Dat bleken er veel te zijn. 
Hoe elitair is dát? 
De wereldexpo van 1958 in Brussel zorgde er tevens 
voor dat Oostende met de autosnelweg bereikbaar 
werd. Het massatoerisme kreeg vleugels. 
 

 
 
Niet alleen Oostende, maar de hele Belgische kust 
groeide vervolgens uit tot toeristische bestemming. 

1936 betaalde vakantie + 1937 vakantiekaart =

De nieuwe Atlantikwall

Tweede verblijven, pied-à-terre



Zowel de verbrede kustweg als de al langer be-
staande kusttram zorgden goddank voor de nodige 
spreiding van toeristen.  
 

 
 
Maar alsof er nog niet genoeg drama was geweest 
verkoos de nieuwe koning in 1973 Knokke als nieuw 
zomerverblijf, waardoor Oostende zijn koosnaam 
‘Koningin der badplaatsen’ verloor.  
 

 
 
Na dit verlies beriep Oostende zich op haar 
geuzennaam ‘badstad’. Het is immers de enige 
officiële stad tussen de kustplaatsen. En eerlijk is 
eerlijk, in cultureel opzicht heeft Oostende meer te 
bieden dan de andere kustplaatsen. 
De recente corona-epidemie sloeg vervolgens in als 
een bom. Winkels, horeca en vakantieverhuur leden 
grote verliezen door het wegblijven van dag- en 
verblijfstoeristen. Ook ‘tweede verblijvers’ mochten 
niet komen.  
Aan die groep valt overigens weinig te verdienen. 
Ze wonen er tijdelijk en doen gewoon inkopen zoals 
iedereen. Bovendien is deze groep, in vergelijking 
tot de overige kustplaatsen, relatief klein.  

1973 Einde van de ‘Koningin der badplaatsen’



 
 
Na de dramatische corona-epidemie hervatte het 
gemeentebestuur haar oude toerismebeleid dat het 
verschil tussen zomer- en winterbevolking moet 
gelijktrekken.  
Ze zet hierbij vooral in op de ‘Meesters aan Zee’, de 
kunstschilders James Ensor, Léon Spilliaert en 
Constant Permeke. Ook het culinaire aanbod zou 
groter moeten worden. En bovendien moet 
Oostende zich meer als congresstad profileren.  
In wezen stuurt het beleid op elitair cultuur-
toerisme met een maritiem tintje.  
 

 

Aandeel tweede verblijven in 2013

Gemeente verblijven%

Oostende 16
Bredene 22
Blankenberge 36
Knokke-Heist 52
De Haan 55
De Panne 56
Koksijde 62
Nieuwpoort 65
Middelkerke 67

Mu.ZEE, Museum aan Zee, in Oostende


