
Adieu ma chère Arcade… 
 
U kent ongetwijfeld dit statige gebouw aan de verkeerslichten op de hoek van de Kerkstraat en de 
Koninklijke Baan in De Panne.  
 
Het gebouw heeft jarenlang een 
ornitologische functie gehad. Een geleerd 
woord dat zoveel betekent als vogelkundig. 
Een extra reden voor dit artikel is een soort 
eresaluut aan dit gebouw en een pleidooi voor 
één van zijn eregasten, de gierzwaluw.  
 
Het einde van hotel ‘Arcade’ was al lang 
aangekondigd  maar enige tijd geleden werd 
het pijnlijk zichtbaar.  
De bordjes ‘totale uitverkoop’ logen er niet 
om. Op tafels lagen de laatste schatten van 
het hotel ‘les Arcades’ : gordijnen, porselein, 
sanitair… In onze gemeente, en meer bepaald 
op het dorp, wordt alweer een bladzijde 
omgeslagen, een verhaal afgesloten. Niet alleen voor toeristen (in het geval van hotel Arcade denk 
ik altijd aan de Dunkirk-Veterans) maar zeker ook voor de gierzwaluwen die daar al jarenlang op 
logement kwamen. 
 
Inderdaad, hier kon men de mooiste gierzwaluwenkolonie van de Westkust vinden. Elke keer 
wanneer ik huiswaarts of naar school reed, ging mijn aandacht naar de hoek van de Kerkstraat en 
de Koninklijke Baan. Zijn ze al aangekomen ? Kan ik ze zien ? Of horen ? Oei, zouden ze vertrokken 
zijn ? 
Geef toe, voor iemand met een beetje groen in z’n bloed is een groep gierzwaluwen een schoon 
spektakel. En voor de liefhebbers van een buiten-pintje, de aankondiging van terrasjestijd. 
Hoelang de vogels daar hun ‘congé’ al doorbrengen, is mij niet bekend. Maar, het is alvast een hele 
tijd. Ooit moeten er nog meer broedgemeenschappen geweest zijn in De Panne. De huizenbouw van 
vroeger bood meer kansen voor een goede nestplaats. Tegenwoordig zijn onze huizen zo hermetisch 
afgewerkt, dat er nog maar zelden kieren of spleten te vinden zijn. En wanneer er toch nog een 
‘garretje’ zou zitten, zal ene Johan met alle plezier een tube passende silicone bezorgen...  
 
De typische dakconstructie van ‘Les Arcades’ bood heel veel toegangen. Een gierzwaluw nestelt 
zich zelden alleen, vandaar dat men meestal met hele kolonies te maken krijgt. 
Lange tijd leek het dat de Veurnse Bouwmaatschappij op deze stek een nieuw project zou starten. 
De plannen zijn echter gewijzigd. Een private projectontwikkelaar is de nieuwe eigenaar en bouwt 
er weldra een hoog appartementsblok. Met wat goede wil kan er ook voor de gierzwaluwen een 
nieuwe thuis worden voorzien. In het grote gamma van bouwmaterialen zijn speciale dakpannen en 
gevelstenen verkrijgbaar. Dergelijke materialen zijn vooral in Nederland uitgetest en goed 
bevonden. Laat ons hopen dat de Pannese gierzwaluwen de nieuwe ‘residentie Arcade’ binnen 
afzienbare tijd ook kunnen uittesten en dat ze nog steeds zullen blijven denken ‘Oost, west, 
Arcade best  ! 
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