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De Europese Commissie riep 2021 uit tot Europees 
Jaar van het Spoor, omdat tijdens dat jaar een aantal 
belangrijke verjaardagen van het spoor worden 
gevierd: de 175ste verjaardag van de allereerste 

spoorverbinding tussen twee Europese hoofdsteden (Parijs-
Brussel), 40 jaar hogesnelheidstrein TGV, 30 jaar Intercity-Express 
(ICE) en de twintigste verjaardag van het eerste spoorwegpakket 
van de EU. Naast de belangrijke impact voor het verleden, 
benadrukt de Europese Commissie vooral de voordelen van het 
spoor vandaag voor bevolking, economie en klimaat, aansluitend 

bij de Europese Green Deal. In de officieel goedgekeurde beslissing 
staat slechts één zinnetje waarmee naar 'erfgoed' verwezen wordt 
(artikel 2, paragraaf e).1 Het werd dus geen campagne waarbij de 
geschiedenis en het erfgoed van de spoorwegen centraal staan.
Toch creëerde de spoorweg in alle landen een indrukwekkend erf-
goed. Dat is meer dan oude stationnetjes en locomotiefjes die met 
wat nostalgische toeristen voorbij denderen. Spoorwegen trokken 
nieuwe lijnen doorheen het landschap, die vaak decennia na uit 
gebruik name, zowel vanuit de lucht als vanaf de begane grond, 
nog herkenbaar zijn. Er werd een breed scala aan gebouwen en 
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Het station van Kortrijk. 
Uniek fifties-spoorwegerfgoed 
met sloop bedreigd
Nicole Pannier en Hannes Pieters

In Vlaanderen zijn talrijke stationsgebouwen beschermd als 
getuige van de ontwikkeling van het reizigersvervoer per trein in 
de negentiende en twintigste eeuw. Deze waardering voor het 
spoorwegerfgoed stopt echter abrupt aan de Eerste Wereldoor-
log. Geen enkel naoorlogs stationsgebouw kent enige vorm van 
bescherming. Na zware bombardementen in 1944 werd in Kort-
rijk een gloednieuw station gebouwd. Het is hiermee een van de 
weinige wederopbouwstations van na de Tweede Wereldoorlog 
in België. Net dit unieke station is nu met sloop bedreigd. Dit 
artikel wil een lans breken voor de waardering van dit naoorlogse 
spoorwegerfgoed en pleit voor een weldoordacht, duurzaam en 
kwalitatief hergebruik van het station. Door zijn goede bereik-
baarheid, omvang en beeldwaarde leent het gebouw zich perfect 

voor een combinatie van hedendaagse spoor- en reizigersinfra-
structuur met een herbestemming tot bijvoorbeeld werkruimte 
of broeiplaats voor startups en lokaal talent. Dit zijn denkpistes 
die bij de NMBS en de Stad Kortrijk vandaag te weinig aandacht 
krijgen.

Vernieuwing van het station

Niemand betwist dat het huidige station van Kortrijk aan ver-
nieuwing toe is. De huidige infrastructuur én het gebouw beant-
woorden niet langer aan de noden van de moderne reiziger, een 
veilige mobiliteit, een vlotte samenhang tussen bus-trein-fiets-
autoverkeer. Het College van Burgemeester en Schepenen gaf in 
2015 zijn goedkeuring aan een masterplan voor de heraanleg van 
het station en de stationsomgeving1. Dit plan om tegen 2030 de 
stationsomgeving van Kortrijk te vernieuwen past in een grote 
nationale vernieuwingsoperatie van de Belgische stationsgebou-
wen. Op een resem aan werven, grote en kleine, voert Infrabel, 
de infrastructuurbeheerder van de Nationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen (NMBS), moderniserings- en renovatie-
werken uit. 
Het masterplan voor de stationsomgeving van Kortrijk uit 2015 
ging uit van de sloop van het huidige stationsgebouw en de 
bouw van een gloednieuw station. Dit in tegenstelling tot wat in 
de meeste Belgische steden (Brugge, Leuven, Gent, Oostende, 
Antwerpen, Dendermonde enz.) gebeurt. Aanvankelijk werd een 
ontwerp voorgesteld voor een nieuw “zwevend” station boven de 

Het station van Kortrijk kort na de opening. 

(Archief NMBS, Trainworld Heritage)
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Detail van de perronoverkapping en de achtergevel. (Foto Luc Michiels)

sporen zodat een doorzicht zou ontstaan tussen de voor- en ach-
terzijde van de sporenbundel. Uit besparingsoverwegingen werd 
dit prestigieuze ontwerp afgevoerd.2 Een aangepast (sterk ver-
eenvoudigd) ontwerp voor een nieuw stationsgebouw zou in de 
herfst 2021 vrijgegeven worden. De NMBS communiceerde wel 
al dat het huidige station gesloopt zou worden en dat tegen 2030 
alle stationsfuncties opgenomen zouden worden in een verbrede 
doorgang onder de sporen.3 Het stationsgebouw verdwijnt dus 
niet langer om er een nieuw eigentijds station te realiseren, maar 
om plaats te maken voor busbanen. De vraag naar de waarde van 
dit naoorlogse wederopbouwstation en de mogelijkheden naar 
hergebruik en (gedeeltelijke) herbestemming zijn hierbij echter 
nooit aan bod gekomen. Oud en nieuw kunnen elkaar nochtans 
versterken. Zoals heel wat voorbeelden in binnen- en buitenland 
aantonen is het aanpassen van een station aan de nieuwe eisen 
van comfort en klantvriendelijkheid of het renoveren ervan met 
een nieuwe invulling en bestemming een valabele optie. Talrijk 
zijn dan ook de stemmen die vandaag pleiten voor het behoud 
van dit historisch en architecturaal waardevol gebouw.4 

Ontstaan van een station in het hart van de 
stad

Het station van Kortrijk past in het historische spoorwegen ver-
haal. België bouwde de allereerste spoorwegverbinding op het 
Europese vasteland: op 5 mei 1835 reed een eerste trein fees-
telijk van Mechelen naar Brussel. In de daaropvolgende jaren 
breidde het spoorwegnet zich vanuit de hoofdstad uit en al in 
1838 begon men aan de aanleg van de spoorlijn Gent-Kortrijk. 
Het stadsbestuur besloot het station te bouwen tussen de Door-
niksepoort en de Rijselsepoort, vlakbij het stadscentrum en bij de 
bureaus van de diligences, op nauwelijks 400 meter van de Leie. 
Het zuidelijke deel van de stadsgrachten werd gedempt om er 
de bedding van de spoorlijn te leggen. Er werden ook een aan-
tal onteigeningen doorgevoerd om het station en een bijhorend 
magazijn te bouwen en de nodige straten aan te leggen. In 1843 
ontstond een verbinding met Rijsel via Moeskroen, waardoor de 
eerste internationale Belgische treinverbinding (Brussel-Parijs) 
via het station van Kortrijk verliep. Een voorlopig station werd 
gebouwd in 1840. Het eerste volwaardige station in neoklassieke 
stijl kwam er in 1857 en kreeg in 1876 twee bijgebouwen. In 1851 

werd aan de oostkant van het stationsgebouw een telegraafkan-
toor gebouwd. Tussen 1850 en 1905 lag ook het postkantoor aan 
het station. In de periode 1914-1918 bracht de Duitse bezetter 
manschappen en materiaal vanuit het “Bahnhof Kortrijk-Cour-
trai” naar het westfront zonder veel schade aan te richten aan de 
bestaande infrastructuur. 

Symbool van de wederopbouw 

Dit zou niet het geval zijn in de Tweede Wereldoorlog. De Duitsers 
gebruikten het Kortrijkse rangeerstation, ten zuidwesten van het 
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reizigersstation, als opslagplaats voor oorlogsmateriaal. Het was 
een van de belangrijkste knooppunten van het spoorverkeer naar 
Frankrijk en was dus van enorm strategisch belang. Dit is dan 
ook de reden waarom het tijdens de Tweede Wereldoorlog zo 
vaak het doel van grote geallieerde bombardementen was. Toch 
slaagden de geallieerden niet volledig in hun opzet: het treinver-
keer werd slechts twee dagen volledig onderbroken. Reeds in 
1943 maar vooral in 1944, voerden geallieerde bommenwerpers 
zware aanvallen uit op dit rangeerstation. Het nabijgelegen sta-
tionsgebouw, zijn glazen overkapping en zijn omgeving werden 
eveneens zwaar geraakt. Geen enkele Belgische stad leed meer 
onder dergelijke aanvallen. Meer dan 1500 woningen en talrijke 
openbare gebouwen werden herleid tot puin. Het station was 
volledig vernield. 619 burgers lieten er het leven. 
Het zwaar geteisterde Kortrijk startte meteen na de bevrijding in 
september 1944 met de wederopbouw van de stad. Even dacht 
men eraan het nieuwe station meer westwaarts en iets verder uit 
het centrum te herbouwen. Men koos uiteindelijk voor dezelfde 
plaats. In 1951 tekende de Kortrijkse architect Pierre Albert Pau-
wels het nieuwe ontwerp. Op 7 juli 1956 vond de officiële inhuldi-
ging plaats. Voor het zwaar geteisterde Kortrijk werd dit station 
een van de meest opvallende symbolen van de dynamiek waar-
mee het stadsbestuur en zijn inwoners terug recht veerden en de 
wederopbouw van de stad aanpakten.

Het zwaar geteisterde station van Kortrijk, juli 1944. (Beeldbank Kortrijk) 

Zicht op de voorzijde van het station Kortrijk kort na voltooiing. 

(Archief NMBS, Trainworld Heritage)
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Veelzijdige architect
Architect Pierre Albert Pauwels (Kortrijk 1913-2004) studeerde 
in 1936 af als architect aan het Sint-Lucasinstituut te Gent en 
werd daar onmiddellijk aangesteld tot docent. Hij behield die 
opdracht tot 1975. Voor de Tweede Wereldoorlog realiseerde 
hij samen met stads- en leeftijdsgenoot Willem Dutoit de 
zakelijk modernistische brandweerkazerne van Kortrijk, sinds 
2003 beschermd monument en vandaag in volle renovatie.
Hij werkte actief mee aan de heropbouw van Kortrijkse wonin-
gen na de zware bombardementen van 1944. Wij leren hem 
hier kennen als de ontwerper van het beeldbepalende stati-
onsgebouw van Kortrijk dat het door bombardementen ver-
nielde station moest vervangen. De originele plannen ervan 
worden bewaard in het archief van de NMBS te Brussel. 
Zijn naoorlogs oeuvre als architect is vrij divers. Hij ontwierp 
rationele functionalistische gebouwen met betonskelet en 
prefab-panelen: het Sint-Jozefsinstituut van Kortrijk dat in 
2020 gesloopt werd, het gebouw van de faculteit Psychologie 
van de Universiteit Gent en een vleugel van het Sint-Lucasin-
stituut te Gent. Opnieuw in samenwerking met stadsgenoot 
architect Willem Dutoit ontwierp hij tussen 1949 en 1952 de 
sociale woonwijk Kapel ter Bede in baksteentraditionalisme. 
Een ander representatief gebouw van architect Pauwels is 
een bankgebouw op de Grote Markt van zijn geboortestad, 
ditmaal in een eerder neoklassieke stijl. Hij werkte aan de 
verbouwing van de voormalige Engelse vlasstapelplaats, van-

daag museum Texture (1947). Hij restaureerde ook tientallen 
kerken en coördineerde de heropbouw van de Ieperse Laken-
halle (1941-1970). Wanneer hij eengezinswoningen ontwierp, 
hield hij zich meestal aan de traditionalistische stijl. Een latere 
realisatie is het Conservatoriumgebouw van Kortrijk, een 
eerder brutalistisch ontwerp met een streng geometrische 
structuur, deels rustend op pijlers of ‘pilotis’ (1970). Vieren-
dertig bouwwerken waaraan hij meewerkte zijn als waardevol 
bouwkundig erfgoed opgenomen in de inventaris onroerend 
erfgoed Vlaanderen.]

Brandweerkazerne gebouwd in 1940, vandaag beschermd als monument 

(Beeldbank Kortrijk) 

Specifieke architecturale vormentaal, uniek in 
België. 

De meeste Kortrijkse wederopbouwarchitecten tekenden hun 
ontwerpen volgens de wetten van de neostijlen. De vertrouwde 
barokke en classicistische vormentaal overheerste in de nieuw 
ontworpen woningen en openbare gebouwen die tussen 1945 en 
1960 uit het puin herrezen.
Architect Pierre Albert Pauwels daarentegen (zie inzetstuk) koos 
resoluut voor de modernistische vormentaal. Hij ontwierp een 
gebouw in de Internationale Stijl gekoppeld aan een klassieke zin 
voor monumentaliteit. Zo bouwde hij verder op het modern clas-

sicisme dat in de jaren 1930-1940 opgang maakte5. Maar deze 
klassieke zin voor schaal en symmetrie combineerde hij met een 
frivole eigen toets die reeds verwees naar de speelsere Expo-58 
architectuur.
Met moderne materialen en kleuren zoals frisblauwe tegels en 
buisleuningen, met het speelse metselverband en met gebogen 
vormen gaf hij het gebouw een eigen specifiek fifties-cachet. 
Afgeschuinde verticale penanten ritmeren het gebouw, de grote 
raampartijen voorzien de reizigershal overvloedig van licht. Het 
station van Kortrijk kreeg zo een heel specifieke architecturale 
vormentaal. Deze combinatie is uniek in de naoorlogse architec-
tuur in België. 
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Een baken in de stad

De inplanting en vormgeving van het huidige stationsgebouw 
spelen in op het pentagonale stratenpatroon dat in 1841 werd 
uitgedokterd door de befaamde architect J.-P. Cluysenaer.6 Deze 
voorzag een stationsplein van waaruit vijf nieuwe lanen vertrok-
ken die elk het station als eindpunt hadden. Het station dat na de 
Tweede Wereldoorlog het historisch station verving behield deze 
inplanting. Het bewaarde op die manier niet alleen de beeldbe-
palende functie in de stationswijk, maar het versterkte deze nog 
verder. Zo ontwierp Pierre Pauwels een langgerekt gebouw met 
centraal een hoger volume. Het station is hierbij quasi symme-
trisch opgebouwd en telt achtentwintig traveeën. Het centrale 
gedeelte nodigt de reiziger via een speels gebogen vorm naar 
binnen. Op die manier vormt het station een mooi eindpunt van 
de straten die op het stationsplein uitkomen en een oriëntatie-
punt voor de reizigers.7

Het interieur van de centrale reizigershal werd gekenmerkt door frisse 

blauwtinten in de vloer en de kolommen (Archief NMBS, Trainworld 

Heritage)

Afgeschuinde penant aan de voorgevel met uurwerk (Foto Hannes Pieters)

In het centrale volume bevindt zich de stationshal met loket-
ten en wachtruimte. Deze inkomhal geeft rechtstreeks uit op 
de bagageafdeling en de sporen. De linkervleugel bood op het 
gelijkvloers ruimte aan de diensten van de Regie van Telegrafie 
en Telefonie (RTT) en aan een bijzonder modern ingericht sta-
tionsbuffet. In de rechtervleugel kregen de bagageafdeling en 
onder meer het bureau van de stationschef een plaats.
Op de verdieping kwamen burelen van de technische diensten, 
de Franse politie en Belgische rijkswacht en douane, alsook een 
refter en een was- en kleedplaats voor het treinpersoneel. Hier 
bevond zich helemaal links ook een woning voor de stationschef. 
Later werd deze tot kantoren omgevormd en kwam aan de rech-
tervleugel een seinhuis.

Het typerende kleurenspel en de integratie 
van kunst

Binnenin kreeg het stationsgebouw een fris en eigentijds inte-
rieur. De centrale reizigershal toont een spel van frisse kleuren. 
De vloer is afgewerkt met tegels in diverse tinten groenblauw, 
wit en grijs. Dezelfde blauwtint vond je oorspronkelijk ook op de 
verticale kolommen en penanten die de hal ritmeren. Zowel de 
binnen- als buitendeuren werden uitgevoerd met grote opper-
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Detail trapleuning: de initiële groenblauwe kleurstelling was ook hier 

aanwezig, 2021. (Foto Luc Michiels)

vlaktes glas en kregen typerende metalen buisprofielen als hand-
grepen. 
De groenblauwe tint die het interieur typeert werd ook buiten 
toegepast. Op die manier creëerde de architect een subtiele 
eenheid tussen interieur en exterieur en vormde dit kleuren-
pallet een rode draad doorheen het volledige stationscomplex. 
Heel wat onderdelen werden in de loop der jaren in andere tin-
ten overschilderd, maar de initiële kleurstelling is op heel wat 
plaatsen nog bewaard of terug zichtbaar geworden: de metalen 
perronoverkappingen, de wacht- of schuilhuisjes, de typerende 
buisvormige handgrepen…
Het ontwerp had ook oog voor de integratie van kunst en eigen-
tijds design. Aan de voorgevel kwam in de linker penant van de 
centrale hal een bas-reliëf van beeldhouwer Maurits Witdouck 
(1928-2014), een allegorische voorstelling van reizen en trans-
port via het spoor. In de rechter penant werd een stationsklok 
ingewerkt in een typische fifties-vormgeving.
Ook binnenin het gebouw werd kunst geïntegreerd. Zo siert een 
kunstwerk van de Brugse keramist Rogier Vandeweghe (1923-
2020) de centrale reizigershal. Dit kunstwerk stelt de rivier de 
Leie voor en brengt hulde aan de Kortrijkse nijverheden.

De perronoverkapping aan spoor 1. De metalen pijlers werden afgewerkt in 

de typerende groenblauwe kleur. (Foto Hannes Pieters)

Voorgevel, detail deuren, buisprofielen en handgrepen. (Foto Luc Michiels) 
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De waardering van het naoorlogse 
spoorwegerfgoed in Vlaanderen

De Inventaris Bouwkundig Erfgoed, opgemaakt door het Vlaams 
agentschap Onroerend Erfgoed, is een instrument dat waarde-
volle panden oplijst. Eens “vastgesteld” kunnen ze niet zomaar 
afgebroken of verbouwd worden. De inventaris biedt dus een 
juridisch houvast aan de stedelijke bouwdiensten in hun zorg 
voor het bouwkundig erfgoed van hun stad. Een gebouw dat niet 
op de lijst staat is erg kwetsbaar bij sloop- en verbouwingsaan-
vragen. 
De Inventaris Bouwkundig Erfgoed telt ongeveer 190 stations-
gebouwen. De meeste van deze stationsgebouwen werden 
gebouwd in de tweede helft van de negentiende of het begin 
van de twintigste eeuw. Ze gaan van piepklein tot monumentaal. 
Sommige worden beschermd als monument. Slechts enkele van 
de waardevol geachte stationsgebouwen dateren van na 1945: 
Knokke (1956), Torhout (1963), Tielt (1977), maar geen enkel hier-
van werd beschermd. Het stationsgebouw van de stad Kortrijk 
uit 1956 staat verrassend genoeg niet op de inventarislijst. Het 
krijgt wel een vermelding in de beschrijving van het Brugse sta-
tionsgebouw uit 1936, sinds 2012 beschermd als monument. Bij 
de bespreking van de stijl van dit station, dat benoemd wordt als 
“internationale stijl – modern classicisme” verwijst men naar het 
station van Kortrijk als “gebouwd in een gelijkaardige stijl”.8

Keramiek van Rogier Vandeweghe in de reizigershal. (Foto Luc Michiels) 

Bas-reliëf van beeldhouwer Maurice Witdouck (Foto Luc Michiels)
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Pleidooi voor behoud

Bijna twintig jaar na de opmaak van de Inventaris Bouwkundig 
Erfgoed in Kortrijk is de visie op naoorlogs erfgoed grondig gewij-
zigd. Ook realisaties van na de Tweede Wereldoorlog worden 
intussen meer en meer naar waarde geschat.9 Het naoorlogse 
spoorwegerfgoed blijft echter nog grotendeels onder de radar, 
zoals blijkt uit de sloopplannen voor het station van Kortrijk. 
Behoud en hergebruik van dit fifties-station is nochtans zowel 
vanuit erfgoedkundig standpunt als vanuit duurzaamheidsover-
wegingen een logischer keuze dan volledige sloop. Industrieel-
archeologische, historische, architectuurhistorische en economi-
sche argumenten pleiten tegen de sloop en pro behoud van het 
stationsgebouw. 
Het stationsgebouw van Kortrijk schrijft zich door zijn positie en 
vormgeving perfect in in de stedenbouwkundige aanleg van de 
negentiende-eeuwse stationsomgeving en vormt zo een baken 
in de stad (historische en stedenbouwkundige waarde). Het sym-
boliseert bovendien de krachtige heropstanding van de stad en 
de veerkracht van haar bevolking na het rampzalige bombarde-
ment (historische waarde). Architecturaal combineert het stati-

onsgebouw de stijlkenmerken van het modern classicisme met 
de speelsere fifties-architectuur. Deze specifieke vormentaal is 
uniek in België (architectuurhistorische waarde). Ook industrieel-
archeologisch is het gebouw van belang. Het spoorwegverhaal 
stopt immers niet bij het uitbreken van Tweede Wereldoor-
log. Ook het naoorlogse verhaal van de spoorwegen verdient 
bewaard te worden voor toekomstige generaties. En tot slot spe-
len ook de aspecten duurzaamheid en circulaire bouweconomie 
een cruciale rol in dit verhaal. Het stationsgebouw is opgebouwd 
uit duurzame materialen en verkeert in goede bouwfysische 
staat. Het afbreken druist in tegen alle wetmatigheden van eco-
nomie en duurzaamheid. De optelsom van de energie die nodig 
was voor het produceren van de materialen en het optrekken van 
het bestaande gebouw, de energie die nodig is voor het afbreken 
ervan en het verwerken van het afbraakmateriaal en de energie 
die uiteindelijk nodig zal zijn voor de uitvoering van de nieuw-
bouw zadelt ons op met een torenhoge energiefactuur. Een kwa-
litatieve herbestemming vormt meer dan ooit de hoeksteen van 
de circulaire bouweconomie.

De luifel van spoor 1, 2021 (Foto Luc Michiels)
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Conclusie

Ondanks een groeiende algemene interesse voor naoorlogs erf-
goed blijft de waardering van het spoorwegerfgoed van na de 
Tweede Wereldoorlog in Vlaanderen onderbelicht. Mede hier-
door wordt een kwalitatieve herwaardering van het fifties-stati-
on van Kortrijk op heden niet onderzocht. Behoud en multifunc-
tionele herbestemming van dit naoorlogse stationsgebouw zijn 
echter waardevolle opties. Een combinatie van erfgoed, kwali-
tatieve reizigersinfrastructuur en duurzame herbestemming zijn 
een meer dan nobel doel met het oog op een vernieuwde stati-
onsomgeving in 2030.
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Noten

1  Dit masterplan werd opgemaakt masterplan in samenwerking met de 

stad Kortrijk, De Lijn en Infrabel.

2  “Kortrijk krijgt gloednieuw station van 84 miljoen euro, huidige 

gebouw verdwijnt”, De Krant van West-Vlaanderen, 03-06-2021

3  “Meeste functies station van Kortrijk komen onder de sporen”, De 

Standaard, 05-06-2021; 

4  “Petitie moet station van Kortrijk van de sloop redden”, De Stan-

daard, 08-06-2021

5  Het "modern classicisme" is een term die ook gebruikt wordt voor 

bekende gebouwen als het Groot Paleis van de Wereldtentoonstelling 

in 1935 op de Heizel in Brussel (architect J. Van Neck, 1935), de Sint-

Augustinuskerk in Vorst (architecten L. Guiannotte en A. Watteyne, 

1932), de Stedelijke Normaal- en Oefenschool in Antwerpen (architect 

E. Van Averbeke, 1929-1930), het stationsgebouw in Brugge (archi-

tecten Josse en Maurice Van Kriekinge, 1936), het gerechtshof in 

Oostende (architect S. Smis e.a., 1938) en de Koninklijke Bibliotheek 

van België in Brussel (architect M. Houyoux, 1954-1969).

6  De bouw van het station was de aanleiding tot het ontstaan van een 

nieuwe stadswijk en het begin van een stadsuitbreiding. In 1841-42 

werd het stationsplein aangelegd. Vandaar vertrokken vijf brede 

lanen.

7  Het centrale volume van het station vormt het visuele eindpunt van 

de Burgemeester Reynaertstraat, de Stationsstraat en de Koning 

Albertstraat.

8  Cfr. https://www.onroerenderfgoed.be/blog/jaar-van-het-spoor-

2021-de-trein-altijd-een-beetje-reizen-deel-ii, en https://inventaris.

onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/77850 geraadgpleegd op 

10-09-2021

9  Zo werden in 2019 bijvoorbeeld verschillende naoorlogse panden als 

monument beschermd.
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Foto achterzijde
De brug Fterolakka in 2013. Een MAN1/Griekse scheepswerf DMU is van 
de vlakten van Messenië op weg naar het dorp Chrani tijdens een speciale 
kerstdienst. Helaas werd de lijn twee jaar later afgesneden door een 
aardverschuiving in de regio, en in 2021 werd de prachtige omgeving door 
brand vernield. (Foto Dionysios Kounadis)




