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Speleologen kunnen voortaan hun hart ophalen 
in de gerenoveerde oude watertoren 
Oostende. De oude watertoren aan de rand van het Maria Hendrikapark is volledig gerenoveerd. De 
toren krijgt voor het eerst in decennia opnieuw een volwaardige functie en kan gebruikt worden voor 
speleologie. De Oostendse club Cascade is bijzonder blij met de 33 meter hoogte en 1 kilometer aan 
klimtouwen om hun technieken te oefenen. “Deze locatie is uniek in België.” 

“Nu de oude watertoren prachtig werd gerestaureerd willen we ook dit beschermde pand een 
duurzame toekomst geven. Zo krijgt de toren een extra functie als paradijs voor liefhebbers van 
speleologie. Hiervoor werd ongeveer een kilometer aan klimtouwen aangebracht aan de binnenkant 
van de toren. De restauratie is zo opgevat dat ook in de toekomst bijkomende functies, zoals een 
klimmuur, er kunnen worden ingericht”, vertelt eerste schepen Björn Anseeuw, bevoegd voor 
Stadseigendommen (N-VA). Zowel de lokale club Speleo Cascade als andere clubs die aangesloten 
zijn bij het Verbond van Vlaamse speleologen kunnen van de nieuwe infrastructuur gebruik maken. 
De bruikbare hoogte van 33 meter zal ongetwijfeld een extra uitdaging vormen voor de meer 
gevorderde beoefenaars. “De Oostendse speleoclub gebruikt voor technische trainingen een wand in 
Sporthal De Spuikom, in een haast verdoken toestand. Dat ze  nu ook gebruik zullen kunnen maken 
van gepaste infrastructuur in een dergelijk iconisch bouwwerk zorgt er ongetwijfeld voor dat ze een 
toekomst met extra uitdagingen tegemoet gaan. Ook alle andere clubs zullen zeker graag gebruik 
maken van dit uitzonderlijke pand”, vult schepen voor Vrije Tijd Bart Plasschaert (CD&V) aan. 
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Volgens voorzitter van club Cascade Dirk Deroo is het uniek om in de watertoren te kunnen trainen. 
“We zijn heel tevreden met deze unieke kans”, vertelt hij. “Onze club telt zo’n 70-tal leden maar dat 
aantal zal nu ongetwijfeld stijgen. Veel mensen zullen hier willen komen klimmen. Het is een 
prachtige locatie. We hebben al aanvragen gekregen van mensen om te komen trainen, maar we 
moeten eerst nog alles goed testen naar comfort toe. Het moet voor iedereen haalbaar zijn. Ook 
iemand die minder geoefend is, moet elk punt kunnen passeren”, zegt Deroo. Er zijn in totaal 16 
technieken die speleologen onder de knie moeten hebben voordat ze hun brevet kunnen behalen. “Die 
kunnen hier allemaal geoefend worden. Het gaat bijvoorbeeld over het overschakelen van horizontaal 
naar verticaal, op een schuine helling schakelen, tot een waterval omzeilen.” 

Burgemeester Bart Tommelein, voorzitter Dirk Deroo, schepen Björn Anseeuw en schepen Bart 
Plasschaert openen de oude watertoren in Oostende © LBB  

https://www.hln.be/oostende/speleologen-kunnen-voortaan-hun-hart-ophalen-in-de-gerenoveerde-oude-watertoren%7Eaf3f8ff2/222509090/
https://www.hln.be/oostende/speleologen-kunnen-voortaan-hun-hart-ophalen-in-de-gerenoveerde-oude-watertoren%7Eaf3f8ff2/222509090/
https://www.hln.be/oostende/speleologen-kunnen-voortaan-hun-hart-ophalen-in-de-gerenoveerde-oude-watertoren%7Eaf3f8ff2/222509090/


https://www.hln.be/oostende/speleologen-kunnen-voortaan-hun-hart-ophalen-in-de-gerenoveerde-oude-watertoren%7Eaf3f8ff2/222509008/
https://www.hln.be/oostende/speleologen-kunnen-voortaan-hun-hart-ophalen-in-de-gerenoveerde-oude-watertoren%7Eaf3f8ff2/222509008/
https://www.hln.be/oostende/speleologen-kunnen-voortaan-hun-hart-ophalen-in-de-gerenoveerde-oude-watertoren%7Eaf3f8ff2/222509008/


Leen Belpaeme 10-10-22, 18:06 Laatste update: 12-10-22, 12:12 

Energie-efficiënte ledverlichting van LiteTime. Strak, maar toch met respect voor het historishe karakter

https://www.hln.be/oostende/speleologen-kunnen-voortaan-hun-hart-ophalen-in-de-gerenoveerde-oude-watertoren%7Eaf3f8ff2/222509010/
https://www.hln.be/oostende/speleologen-kunnen-voortaan-hun-hart-ophalen-in-de-gerenoveerde-oude-watertoren%7Eaf3f8ff2/222509010/
https://www.hln.be/oostende/speleologen-kunnen-voortaan-hun-hart-ophalen-in-de-gerenoveerde-oude-watertoren%7Eaf3f8ff2/222509010/


https://www.hln.be/oostende/speleologen-kunnen-voortaan-hun-hart-ophalen-in-de-gerenoveerde-oude-watertoren%7Eaf3f8ff2/222509014/
https://www.hln.be/oostende/speleologen-kunnen-voortaan-hun-hart-ophalen-in-de-gerenoveerde-oude-watertoren%7Eaf3f8ff2/222509014/
https://www.hln.be/oostende/speleologen-kunnen-voortaan-hun-hart-ophalen-in-de-gerenoveerde-oude-watertoren%7Eaf3f8ff2/222509014/

	Speleologen kunnen voortaan hun hart ophalen in de gerenoveerde oude watertoren



