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Intro

Vanuit de ambitie om de verschillende stadsdelen op Oosteroever
nauwer op elkaar en op het centrum
te betrekken, lijkt het in eerste instantie evident om de grootste en meest
evidente barrière - de Moreauxlaan
- een totaal nieuwe vorm te geven.
Hoewel de ambitie om de bestaande
scheidslijnen op Oosteroever grondig
aan te pakken ons erg pertinent lijkt,
geloven we niet dat dit ene probleem
- de Moreauxlaan - tevens de enige
en meest effectieve oplossing is. We
hebben daarom de tijd genomen om
problemen en ambities van en voor
Oosteroever los van elkaar te bekijken. Zo ontstaat een scherper beeld
van de werkelijke betekenis en potenties van beiden. Dit werk hebben we
kunnen stoelen op de solide voorbereidende studies die de Stad Oostende de afgelopen jaren gemaakt
heeft. Deze studies tonen Oostende
als een prachtige stad met een enorm
potentieel: een kuststad die compact
en stedelijk is, met veel natuurlijke
rijkdommen, met een aantrekkelijke
stedelijke structuur, en met een sterke
interactie tussen stad en ommeland,
zowel productief als recreatief.
Dat potentieel van Oostende is reeds
goed in kaart gebracht. De ruimtelijke visies die door de stad ontwikkeld
zijn, zijn ambitieus en consistent. De
vraag die zich vandaag stelt, gaat meer

over hoe die visies en die ambities
omgezet kunnen worden in actie.
Parallel daarmee speelt de vraag hoe
deze potentieel heldere structuur van
de stad vertaald kan worden in concrete en beleefbare ruimte. Vandaag is
het cruciaal de visies te vertalen naar
het perspectief van de gebruiker, of
hij nu permanente of tijdelijke bewoner of ondernemer is. In dit voorstel
koppelen we de ruimtelijke mogelijkheden van Oosteroever aan mogelijke stedelijke ervaringen, dimensies
en activiteiten, om zo gebruikskwaliteiten concreet te benoemen en de
sprong te maken naar een vernieuwde perceptie, rol en toegankelijkheid
van dit volwaardig stadsdeel.
Deze dubbele beweging - van visie naar actie en van structuur naar
beleving - vormt het uitgangspunt
van ons voorstel. Daarin wordt de
effectiviteit van één infrastructurele
ingreep als dé hefboom van stedelijke vernieuwing in vraag gesteld. In
plaats daarvan wordt een stapsgewijs
ontwikkelingsproces voorgesteld. Dit
proces realiseert zo vier sterke ambities, die samen het strategisch kader
vormen voor concrete acties. De
geschetste acties zijn gestoeld op onze
huidige kennis. Ze zijn een aanzet die
niet te nemen te laten is, maar wel een
uitnodiging voor een constructief gesprek en productieve samenwerking.

Context

Een vitaal (rand)stedelijk weefsel
Het randstedelijk gebied van Oostende, tussen het stadsweefsel en het
Groen Lint, bestaat uit een nevenschikking van verschillende stedelijke fragmenten. De relaties tussen
deze verschillende onderdelen zijn
gering en zwak, zowel op ruimtelijk
als functioneel vlak. Het generieke
karakter van de stedelijke fragmenten
domineert en een stevige lokale verankering ontbreekt. Het potentieel
van de nabijheid van een diversiteit
aan stedelijke functies, gebruikers en
stedelijke ruimten wordt nauwelijks
benut.
Deze analyse geldt zeer duidelijk voor
de stadslob Oosteroever waar de
Vuurtorenwijk en de Havenwijk (tussen Moreauxlaan en Visserijdok) zich
afzonderlijk van elkaar ontwikkeld
hebben. Een meer industriële logica
van de Havenwijk staat tegenover een
meer residentiële ontwikkelingslogica van de Vuurtorenwijk. De sterke
fysieke barrière die de verkeersas
van de Moreauxlaan realiseert - met
een 2x2 rijweg en een trambedding
- versterkt het gevoel van twee aparte, verschillende werelden. Wonen
is gescheiden van werken en er zijn
nauwelijks leesbare relaties tussen
beide stadswijken.

Willen we dit gebied transformeren
tot een vitaal stedelijk weefsel, dan
moeten we op zoek gaan naar een
nieuwe samenhang, een nieuwe ordening. Een samenhang die op verschillende schaalniveaus een meerwaarde
biedt én die tegelijkertijd een antwoord geeft op de socio-economische en socio-culturele vraagstukken
die zich stellen: het counteren van
vergrijzing, het aantrekken van jonge
gezinnen, het inspelen op de noden
van de arbeidsmarkt, ... Dit vergt
een vernieuwde blik die een logische
verhouding zoekt tussen de verschillende onderdelen van Oosteroever
zelf en die die onderdelen op zich
versterkt door kritische massa toe te
voegen en meer identiteit en belevingswaarde te creëren.

Visie

Infrastructurele benadering
versus integrale aanpak
Als mogelijk antwoord op het vraagstuk om het bestaande weefsel van
de Vuurtorenwijk te verbinden met
de ontwikkelingen van de Havenwijk
wordt in het bestek een ondertunnelde Moreauxlaan naar voren geschoven. Deze eerder infrastructurele
benadering heft door een eenmalige
grote investering de scheiding tussen
twee stadswijken plaatselijk op en
‘engineert’ zo de hinder van tram en
doorgaand verkeer weg. Door het
inrichten van de vrijgekomen ruimte
als park wordt ingezet op een terugverdienmodel via vastgoedontwikkeling op de aanliggende terreinen van
de Havenwijk. De nieuwe ruimtelijke
condities die door de tunnel worden
geschapen bedienen echter enkel
deze ontwikkelingen en de direct
aan de Moreauxlaan grenzende bebouwing van de Vuurtorenwijk. Het
grootste deel van Oosteroever achter
dit nieuwe front, met zijn huidige en
toekomstige bewoners en ondernemingen, blijven zo ongemoeid. Lopende en toekomstige projecten, en
evidente en beschikbare kwalitatieve
publieke ruimten als Visserijdok en
Spuikom worden zo niet geactiveerd.
We stellen daarom voor om niet te
wedden op één enkele zware infra-

structurele ingreep, waarbij de Vuurtorenwijk en de Havenwijk louter
fysiek (niet functioneel) en op lokaal
niveau beter verbonden worden. We
stellen voor een palet van beheersbare, strategische ingrepen op te zetten
die meerdere ambities integreren en
realiseren. Door niet enkel te focussen op de fysieke scheiding, maar op
de activering van het weefsel zelf en
van het gebruik en de activiteiten die
er mogelijk worden, kan Oosteroever transformeren tot een vitaal en
compleet stadsdeel dat in een nieuwe
fysieke, functionele en mentale relatie
staat tot het stadscentrum.
De eerste ingreep is de ontwikkeling
van een emblematische publieke
ruimte die de Moreauxlaan dwarst en
die de watergebonden ruimten van
de Spuikom en het dok met elkaar
verbindt. De oversteekbaarheid van
de Moreauxlaan wordt georganiseerd
op gerichte plaatsen, waar verschillende netwerken (mobiliteit, recreatief, etc), gebruikskwaliteiten, programma’s én verschillende schalen
(wijk, stad, kust) worden gekoppeld.
Bestaande en nieuwe publieke ruimtes vormen een stedelijk scharnier
waarop diverse ontwikkelingen zich
enten, zoals een brug over de Voorhaven gekoppeld aan woonfuncties en
de ontwikkekling van de Havenwijk
als een productief park.
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Aanpak

Een stapsgewijze ontwikkeling,
een gespreide investering
Sinds de jaren ’90, met voorlopers
als Barcelona en Lille, wordt infrastructuur weer duidelijk als hefboom
gezien voor stadsontwikkeling. De
aanleg van ondergrondse verkeersinfrastructuur wordt aangegrepen
om de bovengrondse stedelijke omgevingskwaliteit te versterken. Met
de introductie van PPS voor de aanleg van infrastructuur, is dit ook in
Vlaanderen op de agenda gekomen.
Toch is dit steeds een grote budgettaire uitdaging en lopen vele projecten vast op een te grote ambitie en
kost, en op te hoge verwachtingen
over de terugverdiencapaciteit vanuit
vastgoedontwikkeling. Zo diende de
projectstructuur voor het project Zuidas Amsterdam diverse malen aangepast te worden en de projectambities
teruggeschroefd. Ook in Vlaanderen
dient het project ‘Stedelijk Plateau
Turnhout’ momenteel herzien te
worden, aangezien de infrastructuurkosten te hoog zijn.
Het basisprobleem hierbij is risicobeheersing. Bij stadsontwikkeling die
gestuurd wordt vanuit infrastructuur
liggen de tijden voor beslissing, het
maken van kosten en het realiseren
van opbrengsten erg ver uit elkaar.

Op het moment dat de belangrijke
beslissingen genomen dienen te worden, zijn kosten enkel bekend met
ruwe ramingen. Eventuele terugverdieneffecten zijn er pas na afwerking
van het infrastructureel project, vaak
zowat 10 jaar later. Deze zijn dan ook
nog moeilijker in te schatten.
De marktomstandigheden op lange
termijn zijn onzeker. Een infrastructuur-PPS heeft, zonder bereidheid
tot betaling van de hogere overheid,
weinig kans op slagen. Bovendien is
er vandaag reeds heel wat beweging
en investeringsbereidheid aanwezig
op de Oosteroever. De voorgestelde
integrale aanpak speelt dan ook in op
deze bestaande en realistische opportuniteiten, in plaats van het nemen
van een groot investeringsrisico voor
het realiseren van een ondertunneling van de Moreauxlaan. Daarom
dient er ingezet te worden op ‘small
risk investment’: een reeks van kleinere en beheersbare projecten, die
vanaf vandaag het gebied onmiddellijk verbeteren en gecoördineerd
kunnen lopen met een stapsgewijze
vastgoedontwikkeling in het gebied.
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Ons voorstel bestaat uit een stapsgewijs en meer organisch ontwikkelingsproces. Dit proces stoelt op vier
sterke ambities, die een gezamenlijke
doelstelling en afwegingskader vormen voor een reeks van concrete acties op korte tot lange termijn, verder
cassussen genoemd.
De vier ambities zijn de volgende:
- Ambitie 1: Oosteroever als watergebonden stadsdeel
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- Ambitie 2: Oosteroever als stedelijke
bestemming

X

- Ambitie 3: Oosteroever als Groen
Netwerk
- Ambitie 4: Oosteroever als productief weefsel

Ambitie 1
Oosteroever als watergebonden stadsdeel

De publieke ruimte van het stadscentrum van Oostende wordt gekarakteriseerd door een sterke groenstructuur van parken en lanen. Op de
Oosteroever is het de dominant aanwezige waterstructuur met dokken,
Spuikom, kanaal, duinen en Noordede die ankerpunten kunnen vormen
voor het ontwikkelen van een kwalitatieve groenblauwe publieke ruimte.
Met het Eilandje, het stadsbos van
Bredene en de uitwerking van het
Groen Lint wordt de Spuikom als
publieke ruimte vandaag al sterk
opgewaardeerd. De ontwikkeling van
de kades van de oude dokken in het

havengebied van Oostende als nieuwe publieke ruimten vormt één van
de speerpunten van het masterplan
dat opgemaakt werd voor de Oosteroever. Met minimale middelen kan
Oosteroever als waterwijk verder in
de verf worden gezet en doorontwikkeld worden tot een unieke identiteit:
zo kan het Visserijdok geactiveerd
worden als stedelijk waterplein (met
badboot), kan de Spuikom verder
uitgebouwd worden als recreatief en/
of productief waterpark en kan een
beter bereikbare duinengordel een natuurlijk complement worden voor het
stedelijke strand op de Westeroever.

Mapping

Referenties
Groene Gordel, Groen Lint
Technum – ADR-architects/Georges
Descombes
In het masterplan spelen de productieve
landschappen Spuikom en havengebied
Oosteroever een belangrijke rol op
niveau van waterretentie, en dit met
het oog op de zeespiegelstijging. Het
masterplan stelt dat belangrijk is om
mogelijkheden
te voorzien om grote
R
hoeveelheden water te bergen die
nadien weggepompt worden naar de zee.
Daarnaast kan de Spuikom intensiever
gebruikt worden voor waterrecreatie
en kwekerij, zouden nieuwe publieke
R
ruimten aan de dokken het raamwerk
R OV
kunnen vormen waarbinnen zich een
nieuwe stadswijk zal ontwikkelen, en
R
zal de natuur- en erfgoedwaarde van het
duinenlandschap versterkt worden.
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Stedelijke landbouw
Energie
Water
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Recreatie
Natuur en erfgoed
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Mobiliteit
Groen

R
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Quay Des Belges
Vieux Port De Marseille (Fr)
Bij de renovatie van de oude
haven in Marseille werden de
kades heringericht als publieke
voetgangerszones, wat leidde tot het
versterken van de aantrekkingskracht
en de recreatieve activiteiten.
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Toronto Waterfront
Toronto (Ca)
De waterkant in Toronto verbindt afzonderlijke
onderdelen van de kantorenzones in een
geïntegreerd project voor de publieke ruimte
langs het water. Het ontwerp is opgebouwd uit
een continue lineaire promenade met nieuwe
verblijfsplekken en linken naar de bestaande
publieke ruimten van de diverse wijken.
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Inrichtingsplan Oostende Spuikom
Uitgewerkt door het Agentschap voor
Maritieme Dienstverlening en Kust
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Masterplan Oosteroeverduinen
Studie uitgewerkt door
SIEN in opdracht van cvba
Buitengoed

Betoncentrale Holcim
Port De Tobiac, Paris (Fr)
Aan de betoncentrale van Holcim,
gelegen aan de oevers van de Seine
in Parijs, worden na sluitingsuren de
kaaien publiek toegankelijk worden
gemaakt.

Ile De Nantes
Nantes (Fr)
Na het sluiten van de scheepswerven
op het Ile de Nantes, begon de stad
met een gefaseerd vernieuwingsproces
. De sites werden zowel op korte
termijn geprogrammeerd met
tijdelijke evenementen en installaties,
als op lange termijn met permanente
projecten.

Ambitie 2
Oosteroever als stedelijke bestemming

De kusttram die de Belgische kustgemeenten met elkaar verbindt
heeft een dubbel karakter. Tussen de
woonkernen van de verschillende
badplaatsen heeft de kusttram het
profiel van een openbaar vervoersmiddel op regionale schaal. Waar
de tram stadswijken moet bedienen
neemt hij de vorm aan van een volwaardig stedelijke tram, zodoende
ook in het Oostendse stadscentrum.
In Oosteroever heeft de kusttram
twee haltes: ten zuiden van de
stadslob aan de Vismijnlaan en in het
noorden ter hoogte van de Vuurtorenweg. De haltes liggen echter op

een ruime afstand van elkaar, waardoor de bediening van Havenwijk en
Vuurtorenwijk niet optimaal is. Door
het verplaatsen van de tramhalte
‘Weg naar Vismijn’ richting Havenwijk, worden zowel de ontwikkelingen daar, als het bestaande weefsel
van de Vuurtorenwijk op een stedelijk niveau bereikbaar gemaakt. Hierdoor wordt de tramhalte een nieuwe
stedelijke plek die, met de bestaande
watertoren als baken, fungeert als
bestemming op allerlei schalen (wijk,
stad, kust) en die voorzien is van een
eigen programma zoals een markt,
een restaurant en/of een waterplein.

Mapping

Referenties
Vrijburcht
Amsterdam (Nl)
Op het Steigereiland in Ijburg werd deze woonwerkgemeenschap ontwikkeld in co-creatie door
bewoners. Het programma van dit gebouw voegde
aan het eiland een variëteit aan voorzieningen
toe, waardoor in de hele buurt een interessanter
investeringsklimaat ontstond.

Betere bediening door verplaatsen tramhalte
Door de tramhalte ‘Weg naar Zee’ te verleggen valt haar
volledige bereikbaarheid nu binnen de Vuurtorenwijk en
ontstaat er tegelijk een rechtstreekse connectie met het
dok, terwijl de afstand tot de Vismijn hetzelfde blijft.

Atelier Metaalbewerking
Zurich (Sw)
Aan dit jongerencentrum werden de bestaande
gebouwen gereorganiseerd rond een nieuwe
publieke ruimte, met als centraliteit een werkplaats
voor metaalbewerking. Het zichtbaar maken van
productieactiviteiten in combinatie met culturele
activiteiten van het wijkcentrum, maakte van
de voormalige probleemwijk een levendige en
multifunctionele broedplaats van creativiteit en
uitwisselingen.

Tramhalte als stedelijke bestemming
Het weinig stedelijke karakter van de tramhaltes
die buiten het stedelijk weefsel liggen wordt
weerspiegeld in hun naam.

Tijdswinst door
verleggen tramtracé
In deze simulatie verbindt
de kusttram de twee
stadsdelen Ooster-en
Wester-Oever fysiek met
elkaar over de havengeul
heen, terwijl bovendien
de reistijd meer dan een
minuut korter wordt.

Couleur Café
Brussel (Be)
De erfgoedwaarde van het
leegstaand patrimonium op
Tour & Taxis, maakte de site
interessant voor stedelijke
evenementen, waardoor de
ontwikkelingstijd van het
masterplan kon uitgerokken
worden.

Kruitfabriek
Vilvoorde (Be)
De kruitfabriek in Vilvoorde is een eventplek waar
tijdelijke initiatieven ruimte en zekerheid creëren
voor lokale ondernemers binnen het kader van de
toekomstige woonontwikkelingen.

Ambitie 3
Oosteroever als Groen Netwerk

Met het Groen Lint gaat Oostende
op zoek naar een publieke ruimte
in de groene gordel van de stad die
complementair is aan de groenstructuur van parken en lanen in het stadscentrum. Het omvat een netwerk
van blauwgroene publieke ruimten
waar landschapsbeleving, educatie,
recreatie, kunst en engagement een
plaats krijgen. Oosteroever heeft omwille van zijn unieke locatie tussen
Spuikom, dok en duinen de potentie
om de verbindende functie en het
meervoudige karakter van het Groen
Lint verder uit te bouwen. Door de
verbindende regionale functie van

de Moreauxlaan af te zwakken wordt
deze een stadsboulevard die aan de
hand van kwalitatieve dwarsrelaties
de Vuurtorenwijk met het Visserijdok
en de duinen verbindt. Een verdere
vertakking op grotere schaal wordt
mogelijk gemaakt door een brugverbinding over de Voorhaven. Nabij
de duinen zorgt een geoptimaliseerd
veer voor vlot zacht verkeer langs de
Oostendse kustlijn. Op die manier
wordt ter hoogte van Oosteroever het
Groen Lint een Groen Netwerk, dat
bestaande en nieuwe kwaliteiten in
meerdere richtingen verbindt, zowel
op grote als op kleine schaal.

Mapping

Referenties
Temporary Bridge, Festival Kanal
Brussel (Be)
De constructie van een brug tussen de gemeenten
Molenbeek en Brussel is al lang een punt op de agenda
van vele beleidsmakers waar geen werk van wordt
gemaakt. Om de evidentie van de verbinding aan te
tonen, werd deze tijdelijke kunstinstallatie gerealiseerd
in het kader van het vierdaagse festival Kanal.

Groen Lint Masterplan
Technum – ADR-architects/Georges Descombes
De publieke ruimte van het stadscentrum van Oostende wordt gekarakteriseerd door een sterke
groenstructuur van parken en lanen, in hoofdzaak ontwikkeld onder Leopold II: Het Leopoldspark,
het Koningspark, de Koninginnelaan en de Squares, het Maria Hendrikapark en de Hippodroom
zijn hiervan de meest markante exponenten. Met het Groen Lint gaat Oostende op zoek naar een –
weliswaar andere maar even markante – publieke ruimte in de groene gordel van de stad: “Het Groen
Lint maakt het mogelijk dat er op plekken die moeilijk zijn toe te eigenen tekens van een nieuwe
publieke cultuur worden ingeschreven.”

Een fijn vertakte connector op
kleine schaal
Om het groen lint te versterken
doorheen de wijk, worden de in
te richten, grote publieke ruimtes
(Morauxlaan, Spuikom, Baelskaai) in
verbinding gezet met kleinschalige
publieke ruimtes die reeds bestaan
aan de hand van een lokaal, groen
en fijnmazig netwerk van publieke
ruimte.

Tijdelijke fietssnelweg Embarcadero
San Fransisco (Vs)
Op de druk gebruikte Embarcadero in
San Fransisco werd eenmalig een tijdelijke
fietssnelweg geprogrammeerd, die een
permanente veilige fietsroute langs het
water moest suggereren. De interventie
demonstreerde een intensiever en
recreatiever gebruik van deze waterkant.

Parku 1Km,
Tirana (Al)
In Tirana werd de strip van een
voormalige militaire luchthaven
dat het stadsweefsel doorsneed,
getransformeerd tot een lineair park
dat verblijfs- en ontmoetingsplekken
creëert voor de buurtbewoners.

Park Tour & Taxis
Brussel
Het park van Tour & Taxis zal zorgen voor een
groene ader doorheen verschillende wijken
langs het kanaal en maakt de link naar het
water. De eerste fase van het park was een
festival (Parckdesign 2014, Parckfarm) en
slaagde erin een dynamiek teweeg te brengen
vanuit het perspectief van de bewoners,
alvorens de ontwikkeling van de gehele Tour &
Taxis-site afgerond werd.

Ambitie 4
Oosteroever als productief weefsel

De specifieke conditie van de Moreauxlaan, met bedrijvigheid in de
Havenwijk en wonen in de Vuurtorenwijk, is terug te vinden langs twee
andere boulevards in Oostende. Zo
is er de baanwinkelstrip van de Torhoutsesteenweg die opgespannen
ligt tussen luchthaven en een ontwikkelgebied voor stedelijke landbouw.
Ook het project voor de ‘verlaning’
van de A10, centraal gelegen tussen
het Geuzenbos en het bedrijventerrein langs het kanaal, schrijft zich
in op een nieuwe vorm van verweving van landschap, productiviteit
en stedelijkheid. De Moreauxlaan

met aanliggend de terreinen van de
Havenwijk onderscheidt zich van
de twee andere boulevards door de
nabijheid van het stadscentrum, de
aanwezigheid van watergebonden
bedrijvigheid en een kleinschalige
kavelstructuur. Elementen die meegenomen worden in een stapsgewijze
ontwikkeling die, gekoppeld aan een
trage sanering, leidt tot een productief weefsel dat verweven is door een
kwalitatief publiek netwerk van charmante productieve buitenruimten
met een hoge belevingswaarde en
waar plaats is voor experiment, jong
ondernemerschap en interactie.

Mapping
1. Boulevard Torhoutsesteenweg
Opgespannen tussen de luchthaven
en de toekomstige “les Hortillonages”
kan deze baanwinkelstrip omgevormd
worden tot een groene boulevard.
De baanwinkels en het gebied
voor stedelijke landbouw worden
zo verbonden via een kade, waar
uitwisseling kan plaatsvinden van
producten, van energie, van ervaringen

Referenties
2.Boulevard A10
De A10 kan een nieuwe ruggengraat
vormen tussen de wijk Konterdam, het
Geuzenbos en het bedrijventerrein van
Oostende. De achterkanten worden
voorkanten door een aaneenschakeling
van publieke platformen dat nieuwe
relaties ontwikkeld tussen de
verschillende stedelijke entiteiten in dit
randstedelijk gebied.

3. Boulevard Moreauxlaan
Een groene boulevard die de
verbinding maakt tussen de
Vuurtorenwijk met Spuikom en de
nieuwe havenwijk op Oosteroever via
drie publieke pleinen. Deze pleinen
doen dienst als platformen, plekken
van uitwisseling en oversteekplekken.

Pilootprojecten Ontwikkeling Verontreinigde
Terreinen, Team Vlaams Bouwmeester
Een gezamenlijk initiatief van de OVAM, Ruimte
Vlaanderen en het team Vlaams Bouwmeester dat de
ontwikkelingspotenties van verontreinigde terreinen
onderzoekt. Vijf te realiseren projecten zullen hieruit
voortvloeien.

3.

2.

Schieblock
Rotterdam (Nl)
Een grote oude school die gesloopt zou worden, werd op basis
van een antikraakovereenkomst tijdelijk ingenomen door het
ontwerpbureau ZUS en vervolgens in samenwerking met een
brede alliantie van partners stapsgewijs getransformeerd tot
creatief stadslaboratorium.

1.

Vervuilde terreinen (OVAM)
Het geoloket voor bodemdossierinformatie
van OVAM toont welke terreinen risico op
pollutie vertonen en in welke fase van het
bodemonderzoek deze gronden zich bevinden.
Dit geeft dus ook een indicatie van de gronden
die als eerste zullen vrijgegeven worden voor
ontwikkeling.
Drie stadia van het saneringsproces
staan aangeduid. In groen (oriënterend
bodemonderzoek) de gronden waar een
onderzoek wordt aangevangen in geval
van eigendomsoverdracht of verandering
van activiteiten. In geel (beschrijvend
bodemonderzoek) De simulatie van het type
vervuiling indien de grond ernstig vervuild
blijkt. In blauw De gronden waar het saneren zal
beginnen, bezig is, of reeds voltrokken.
http://services.ovam.be/geoloket/

Kvl Terrein
Oisterwijk (Nl)
De herbestemming van de leerfabriek in Oisterwijk is een
voorbeeld van een gefaseerd saneringsproces. Via de reeds
schone en geprogrammeerde gronden loopt een route die
de sanering zichtbaar maakt voor omwonenden

Prinzesinnengarten, Moritzplein
Berlijn (De)
Een braakliggend terrein in Kreuzberg werd door
buurtbewoners getransformeerd tot sociale stadstuin en
overdag openbaar toegankelijk gemaakt. Dit leed tot het
neerstrijken van allerlei creatieve initiatieven in de buurt die
zich clusteren rond de tuin.

Casussen

Ambitie 1

Ambitie 2

Ambitie 3

Ambitie 4

Oosteroever als
watergebonden
stadsdeel

Oosteroever
als stedelijke
bestemming

Oosteroever
als Groen
Netwerk

Oosteroever
als productief
weefsel

Casus
Cultureel festival met tijdelijk
1 verplaatsen van tramhalte
‘Weg naar Vismijn’

X

Verplaatsen van tramhalte
2 ‘Weg naar Vismijn’ en inrichten
van publieke ruimte

X

X

Sanering, herstructurering en
3 nieuwe ontwikkeling van
productief park

X

X

X

Activeren van kades
Visserijdok als publieke ruimte

X

X

Renovatie/uitbreiding van
5 ILVO gekoppeld aan inrichten
van publieke ruimte

X

X

4

6

Strip als publiek park en
vitrine voor bedrijven

7

Spuikom optimaliseren als
natuurlijk waterrecreatiegebied

Brug over Voorhaven (Wester8 Oosteroever) met
woonontwikkeling
9

…

X

X

Optimalisatie veerdienst
(Wester-Oosteroever)

Verplaatsen van tramhalte
10 ‘Duin & Zee’ en inrichten van
parking

X

X

X

X

X

X

X

X

X

De casussen verbinden, zoals de matrix laat zien, een aantal van de ambities in een geïntegreerd project. Deze
casussen werden voor een eerste maal
onderzocht: er werd afgetoetst welk
mogelijk verloop de verschillende ontwikkelingen zouden kunnen hebben
en welke de meest interessante betrokken partijen en koppelingen zouden
kunnen zijn.

Sommige casussen bleken in nauw
verband te staan en werden als één
gezamenlijke toekomst onderzocht en
verbeeld. Dit compacte ontwerpmatige onderzoek is gebaseerd op onze
huidige kennis van zaken en is dus
niet te nemen of te laten. We beschouwen de casussen als een begin: het
uitgangspunt voor het opzetten van
een breed gedragen gesprek.

Een panorama op de toekomst van Oosteroever, opgebouwd uit complementaire acties die in de tijd stapsgewijs uitgezet worden. Gestoeld op vier ambities,
worden zowel de ruimte, het gebruik en de perceptie van het gebied gradueel
bijgesteld om een sterk totaalbeeld te laten groeien.

Casus 1 & 2

Cultureel festival met tijdelijk
verplaatsen van tramhalte ‘Weg
Naar Vismijn’
De Lijn verlegt de tramhalte ‘Weg
Naar Vismijn’ naar een nieuw plein
aan de watertoren dat een tijdelijk stedelijk programma krijgt. In
samenwerking met culturele evenementen zoals Dansand en Theater
Aan Zee wordt de lege ruimte langs
de Moreauxlaan geactiveerd met
artistieke installaties en performances en kunnen de Lijn en AWV de
toekomstige inrichting en gebruik
van het plein uittesten. Op die
manier worden de handelaars en
buurtbewoners van de Vuurtorenwijk betrokken bij de ontwikkeling
van de nieuwe infrastructuur. Mogelijke partners van het festival zijn
het AGSO en Oostende Werft die
op een cultureel verankerde manier
het stadsvernieuwingsproject zichtbaar kunnen maken.
Verplaatsen van tramhalte ‘Weg
naar Vismijn’ en inrichten van
publieke ruimte
De tramhalte ‘Weg Naar Vismijn’
wordt definitief verlegd naar het
nieuwe plein aan de watertoren
dat nu permanent wordt ingericht
door de Stad Oostende, AWV en

De Lijn. Enerzijds vergroot zo de
bereikbaarheid en bediening van
de kusttram in de Vuurtorenwijk
en de Havenwijk. Anderzijds wordt
de fysieke barrière gevormd door
de Moreauxlaan ter hoogte van het
nieuwe plein met minimale middelen omgezet in een scharnierpunt
waar verschillende activiteiten en
stromen samenkomen en dat beide
wijken met elkaar verbindt. Het
basisprofiel van de Moreauxlaan
blijft hierbij behouden, maar krijgt
plaatselijk een grotere oversteekbaarheid door de ventweg voor de
oversteekzone op de hoofdweg aan
te sluiten, waardoor een ruimere
voetgangerszone ontstaat. Zo creëren het nieuwe plein en de oversteekplaats een samenhang tussen
bestaande en potentiële publieke
ruimten zoals de Spuikom, het
kerkplein van de Vuurtorenwijk
en de kade van het Visserijdok.
Deze nieuwe verbindende publieke
ruimte kan gezien worden als de
stedelijke schakel voor verschillende toekomstige projecten waar het
geplande co-creatietraject deel van
uitmaakt. Het functioneert als een
platform zoals dit is omschreven in
het masterplan van het Groen Lint
en waar uitwisseling van producten,
energie en ervaringen plaatsvindt.

Casus 3 & 4

Sanering, herstructurering en
nieuwe ontwikkeling van productief park
Met OVAM als partner, wordt de
Oosteroever ontwikkeld als een
industriële wijk met een meer stedelijk karakter dan de twee andere
Oostendse bedrijfszones (Torhoutsesteenweg en A10). Het betreft
een stapsgewijze ontwikkeling,
perceel per perceel, gestuurd door
het afzonderlijk saneren van de
terreinen, beginnend bij de meest
vervuilde gronden. Het principe
van veranderingsgericht bouwen
dat gebouwen en bouwmaterialen
in kringlopen brengt, wordt hierbij
in rekening genomen. Een interne
productieve boulevard zorgt voor
de ontsluiting van de bedrijven. De
buitenruimten die gekoppeld zitten
aan deze gebouwen transformeren
van louter bufferzone tot productieve ruimte (bedrijfsgebonden
activiteiten, moestuinen, fruitbomen) of ruimte voor sociale interactie (buurttuinen) en zorgen voor
een poreus weefsel: een productief
park. Met de steun van Resoc Oostende kan bovendien een flexibel
ondernemersklimaat gecreëerd
worden. Onderwijsinstellingen
zoals de Katholieke Hogeschool
Brugge-Oostende, de vzw Maritie-

me Site Oostende of de Off Shore
Academy, versterken deze ambitie
door jonge ondernemers hier een
plek te geven en door specifieke
omscholing van laaggeschoolden.
Activeren van kades Visserijdok
als publieke ruimte
De Hendrik Baelskaai wordt
heringericht tot een volwaardige
stedelijke publieke ruimte. Dit als
een samenwerking tussen Stad
Oostende en de Vlaamse Overheid
(afdeling Maritieme Toegang), vzw
erfgoed Vlaanderen en de betrokken projectontwikkelaars (de NV
Oosteroever en de NV de Jaeger).
Met deze herinrichting wordt in
een beweging ook een van de schakels van het Groen Lint vervolledigd. De kade als plein wordt aan
de hand van doorsteken verbonden
met de achterliggende buitenruimte van de productieve campus. Zo
krijgen de historische gebouwen,
de bestaande maritieme winkels
en cafés een adres aan dit netwerk
van publieke ruimte. Instellingen
als W&Z of de Ostend Sailing and
Racing Club krijgen hierin ook een
kans om hun activiteiten te bewaren en te versterken.

Casus 5 & 6

Renovatie/uitbreiding van
ILVO gekoppeld aan inrichten
van publieke ruimte
ILVO breidt het onderzoekscentrum uit met een nieuw gebouw
dat het geplande waterbassin moet
huisvesten. Dit gebouw wordt
geïntegreerd met de inrichting van
het nieuwe plein aan de watertoren en wordt nog beter bereikbaar
met het openbare vervoer door de
verplaatsing van de tramhalte. De
ILVO krijgt hierdoor niet alleen
een publiek gezicht maar ook een
publiek adres, waardoor de visibiliteit van het onderzoek verhoogt.
De bestaande gebouwen van ILVO
kunnen behouden en gerenoveerd
worden of als extra programma
toegevoegd worden aan het nieuwe
gebouw met waterbassin, zodat de
bestaande gebouwen ingezet kunnen worden voor tijdelijke functies
zoals een festivalcentrum. Hoe
dan ook blijft ILVO operationeel
in haar vertrouwde omgeving zodat het bestaande netwerk met de
Haven, het VLIZ en het Noordzee
Aquarium kan uitbreiden en versterken.
Strip als publiek park en vitrine
voor bedrijven

De restruimte gevormd door de
strip tussen het productief weefsel
en de Moreauxlaan wordt getransformeerd tot een publiek park
waarlangs bedrijven een adres en
een vitrine krijgen. Het zichtbaar
maken van de productieactiviteiten
zet de Oostendse lokale economie
in de verf en stimuleert, met de
steun van Resoc Oostende, een
gunstig ondernemersklimaat. Het
stedelijke en groene karakter van
het park draagt bij tot een aantrekkelijke werkomgeving en dient
eveneens als ‘collector’ voor nieuwe
kwalitatieve dwarsrelaties die het
oversteken van de Moreauxlaan
over de gehele lengte moeten vergemakkelijken voor zacht verkeer.
Zoals in ‘Casus 2’ blijft het basisprofiel van de Moreauxlaan hierbij
behouden, maar wordt er ter hoogte van de kruispunten een bredere
voetgangerszone voorzien door de
ventwegen voor de kruispunten
op de hoofdweg aan te sluiten en
de extra voorsorteerstroken binnen de twee voorziene rijstroken
te organiseren. Eveneens wordt er
een snelheidsregime van 50 km/u
ingevoerd. Om de doorstroming
maximaal te vrijwaren worden de
verschillende verkeerslichten op de
as op elkaar afgestemd zodat een
‘groene golf ’ ontstaat.

Casus 7

Spuikom optimaliseren als
natuurlijk waterrecreatiegebied
De stad Oostende en Buitengoed
leggen samen met het sportcentrum de Spuikom en Watersport
Oostende (WOS) de boorden van
de Spuikom aan als verblijfsruimte
in het kader van de realisatie van
het Groen Lint. De Spuikom wordt
samen met het stadsbos van Bredene een geïntegreerd onderdeel van
de groene gordel en een hoog-dynamisch recreatieve bestemming
voor watersporters en natuurliefhebbers. Volgens een andere piste
kan met de steun van ANB, het
aquacultuurcentrum De Oesterput
uitgebreid worden. In het verlengde hiervan kan een coöperatie van
stadslandbouwers en kwekerijen
zich organiseren en integreren in
de Vuurtorenwijk. De maritieme
landbouwproducten die gekweekt
worden in de Spuikom en de aanliggende terreinen worden op
kleine schaal te koop aangeboden
op het nieuwe marktplein aan de
watertoren, dat de rol van platform
op zich neemt. Afhankelijk van de
omvang van de productie kunnen
de maritieme kweekactiviteiten
ook op grotere schaal een economische rol spelen. Beide pistes, een
recreatieve en/of een productieve,

kunnen naargelang het benodigde
programma leiden tot de ontwikkeling van specifieke functies op
en langs het water van de Spuikom.
Dit kan gaan van een visrestaurant
dat lokale producten serveert tot
een bezoekerscentrum dat een
communicerende rol heeft over de
ingrepen van het Groent Lint en
het watergebonden karakter van
Oosteroever in het bijzonder.

Casus 8

Brug over Voorhaven
(Wester-Oosteroever) met
woonontwikkeling
De nieuwe publieke ruimte aan de
watertoren wordt door de aanleg
van een brug over de voorhaven
in directe relatie gebracht met het
stadscentrum van Oostende en met
het station en het Maria Hendrikapark in het bijzonder. Hierdoor
krijgen de twee stadslobben, Ooster- en Westeroever, naast de reeds
bestaande veerdienst ten noorden
van de haven nu ook een zuidelijke
zachte verkeersverbinding. Tegelijkertijd doet ook de Lijn onderzoek
naar de heraanleg van het tracé van
de kusttram. Door het tracé parallel
te trekken met de voetgangersbrug
wordt niet enkel de reistijd verkort,
maar symboliseert de kusttram
eveneens de fysieke en mentale
verbinding van de twee stadsdelen. Langs die nieuwe verbinding
bouwt de Stad Oostende/AGSO
ter hoogte van de kop van het Visserijdok een publieke ruimte die
aansluit bij het plein langsheen de
kade. Deze nieuwe publieke ruimte
wordt de katalysator voor nieuwe
woonontwikkeling. De OVAM en
de Sociale Huisvestingsmaatschappij (SHM) Woonwel werken op
lange termijn aan de transformatie

van het industriële weefsel dat zich
uitstrekt tussen de kop van het
Vissserijdok, de Moreauxlaan en
de Vismijnlaan tot een nieuw type
wijk. Een wijk waar een mix gerealiseerd wordt tussen wonen en de
reeds aanwezige watergebonden
bedrijvigheid, zoals recreatieve
scheepswerven en loodsen, maar
waar ook plaats is voor nieuwe watergerelateerde ontwikkelingen als
een jachthaven.

Proces

De looptijd van de studieopdracht wordt
voorzien op 21 maanden, met start in augustus 2015 en oplevering voorzien in het
voorjaar van 2017. Ondanks het feit dat
alle aspecten, visie, haalbaarheid en draagvlak, parallel en in wisselwerking worden
ontwikkeld, wordt het proces gedacht in
drie fases, met telkens een brede stakeholders- en actorenworkshop als orgelpunt.
Fase 1 – van hypothese naar gedeelde
visie
In de eerste fase van de opdracht worden
de in het ontwerpend onderzoek tijdens
de offertefase uitgezette ambities (zie
voorheen) voorgelegd aan de betrokken
actoren, stakeholders en doelgerichte
(lokale) experten. Dit gebeurt enerzijds via
interviews met actoren als via de organisatie van telkens één workshop per ambitie,
waarbij de betrokken partijen bij de specifieke invalshoek van de ambitie worden
samengebracht, met aandacht voor zowel
concrete opportuniteiten (kleine schaal)
als overkoepelende visies (stedelijke
schaal).
Via de workshops wordt het gedeelde
denkkader ontwikkeld waarbinnen de
actoren hun eigen doelstellingen vertaald
willen zien. Zodoende wordt de visie
verder aangescherpt, zodat zij in de groots
mogelijke mate tegemoetkomt aan de
reële behoeften van de Oostendse partijen.
Tijdens een syntheseworkshop wordt betracht tot een gedragen visie te komen met
een uitgebalanceerd palet aan te onderzoeken deelprojecten en acties.

Al in deze fase wordt actief ingezet op de
wisselwerking met het co-creatietraject
voor de stadsvernieuwing van de Vuurtorenwijk. In overleg met de procesbegeleider wordt bekijken welke vertegenwoordigers van de bevolking en verenigingen
(middenveld) kunnen aansluiten bij de
inputworkshops.
Fase 2 – van gedeelde visie tot gedragen projectdefinities
In een tweede fase gaat het projectteam
aan de slag met doelgericht samengestelde projectgroepen, die zijn samengesteld
volgens de noodzakelijke partnerships en
expertise voor elk van de uitgezette acties.
Dit zijn enerzijds ruimtelijke ontwikkelingsprojecten, waar ook de gewenste
investeerders bij betrokken worden, anderzijds acties en projecten die kunnen
leiden tot de gewenste nieuwe stedelijke
programma’s.
Ten slotte stellen wij ook voor onmiddellijk acties voor te bereiden die inspelen op
de noodzakelijke cultuurvorming en het
creëren van een breed draagvlak voor de
toekomstige ontwikkelingen op Oosteroever. Zoals eerder beschreven willen wij
graag inzetten op de mogelijkheid om via
een cultureel en artistiek festival de betrokkenheid van de wijk bij het stedelijke
leven en de toekomst van Oosteroever van
bij dag één aan te jagen. Daarom wordt de
mogelijkheid onderzocht om met de bestaande culturele spelers, in wisselwerking
met de jaarlijkse evenementen in de zomer
(zoals Dansand en Theater aan Zee) en in
nauwe samenwerking met het co-creatie-

traject, al in de zomer van 2016 een labo-editie op te zetten van een manifestatie
of festival op Oosteroever.
Dit festival biedt, naast het valoriseren
van het potentieel van de wijken via tijdelijke artistieke interventies, de kans om
bepaalde (aspecten) van deelprojecten,
zoals bijvoorbeeld de verplaatsing van de
tramhalte, in Living Labs uit te testen, de
reacties van het publiek te capteren en het
publieke debat constructief aan te wakkeren om het inzicht en de betrokkenheid
van de burgers te stimuleren. We bepleiten
dan ook dat de beschikbare inspanningen
voor kunstintegratie gekanaliseerd kunnen
worden binnen het kader van dit culturele
festival.
Het culturele festival wordt afgesloten met
een tweede brede stakeholdersworkshop,
met verhoogde participatie via het co-creatietraject en publiek debat.
Fase 3 – van projectdefinities tot haalbaar plan van aanpak
In een derde fase kunnen in ideale omstandigheden al enkele kleinschalige (eventueel tijdelijke) acties tot uitvoering worden
gebracht. Maar voornamelijk zal in deze
fase toegewerkt worden naar een zo goed
mogelijk inzicht in de actorenconstellaties,
kostprijs en haalbaarheid van de voorgestelde acties binnen de ontwikkelingsvisie.
Deze worden gevat in haalbare, doorgesproken en doorgerekende projectdefinities. Hierbij worden de rollen omgekeerd
en wordt een actieve participatie van de
projectgroepen verwacht, die op geregelde

tijdstippen technische en procesmatige
input krijgen vanuit het expertenteam van
het consortium, die de projecten toetst aan
de visie, de gedragenheid of gewenstheid,
de haalbaarheid en die het geheel bijeenhoudt en verwerkt in een coherent visieen haalbaarheidsrapport.
De organisatie van twee workshops waarin
verschillende deelprojecten gebundeld
worden, zorgt voor bevruchting tussen de
projecten en actoren en houdt de vaart in
het proces. De oplevering van het eindrapport wordt voorafgegaan door een finale
terugkoppelingsworkshop met alle stakeholders en actoren.

Aanpak haalbaarheidstudie

Afstemming van belangen in ruimtelijke ontwikkeling
Het consortium ambieert nauwgezet te
opereren op het raakvlak van publieke en
private belangen. Binnen vraagstukken
rond vastgoed en gebiedsontwikkeling
gaan we daarom uit van drie begrippen:
•
Waardecreatie: waarde staat centraal in ruimtelijke investeringsprojecten.
De realisatie van maatschappelijke waarde
– bijvoorbeeld in termen van kwaliteit van
de leefomgeving, ecologie of bereikbaarheid – kan een legitimatie voor overheidsbijdragen zijn. Maar ook financiële waarde
is van belang, in termen van het saldo van
kosten en opbrengsten, en rekening houdend met de risico’s van deze complexe
projecten.
•
Belangen: partijen hebben niet altijd dezelfde belangen. Elke gemeente, elke
ontwikkelaar en elke grondeigenaar afzonderlijk streeft naar maximalisatie van zijn
eigen waarde. Dat gaat soms ten koste van
de waarde van het project als geheel. De
kunst is nu ‘de taart’ niet alleen te verdelen,
maar ook gezamenlijk te vergroten.
•
Samenwerking: alleen als alle
betrokkenen goed samenwerken, kunnen ruimtelijke onntwikkelingsprojecten
succesvol worden uitgevoerd. Die samenwerking, tussen publieke partijen onderling en tussen publieke en private partijen,
komt vooral tot stand als de belangen van
partijen gelijkgericht kunnen worden. Het
arrangement dat de samenwerking structureert is daarbij van wezenlijk belang:
het bepaalt de risico’s, rendementen en
zeggenschap, en daarmee de prikkels voor

de verschillende partijen. Dat is maatwerk,
voor elk project opnieuw.
Opmaak van een rekenmodel voor de
ontwikkeling van deelprojecten
Voor de uitwerking van de deelprojecten,
is de opmaak van rekenmodel waarschijnlijk. De rekenmodellen die binnen het
consortium zullen worden ontwikkeld
gaan uit van :
•
Maatwerk: Binnen de principes
van de FAST-modelleertechniek, wordt
een rekenmodel op maat opgemaakt. De
complexiteit van een rekenmodel hangt
immers af van de gevraagde output. In
sommige gevallen volstaan kasstromen, in
andere gevallen kunnen we diep ingaan op
de financieringsaspecten van een project.
•
Flexibiliteit: leidend principe bij
de ontwikkeling van een financieel model is flexibiliteit. Aangezien de modellen
gebruikt worden in de planningsfase van
een terrein, op een moment dat nog veel
onzekerheden bestaan, moeten een heel
aantal parameters op gemakkelijke wijze
kunnen worden aangepast.
•
Scenario-planning: de FAST-modelleertechniek is uitermate geschikt voor
scenario-planning. Verschillende waardes
voor een zelfde parameter kunnen heel
makkelijk naast elkaar ingevoerd worden.
Daarnaast laat het werken met een cockpit
toe dat de impact van belangrijke parameters heel vlot kan gesimuleerd worden.
•
Deelbaarheid: Eveneens een
belangrijk principe is de deelbaarheid
van financiële stromen. Elke inkomst- of

uitgave-soort wordt samengesteld op basis
van een aantal basisparameters, welke
gemakkelijk aanpasbaar zijn en wat maakt
dat elke kosten- of inkomstenstroom
gemakkelijk traceerbaar is. Daarnaast laat
de modelleertechniek toe dat stromen
makkelijk verdeeld kunnen worden tussen
deelprojecten, tussen verschillende eigenaars, tussen publieke en private investeringen,….
•
Realiteitswaarde: tenslotte wordt
belang gehecht aan de realiteitswaarde van
de gehanteerde cijfers. Het onderzoeksteam zal bijzondere aandacht besteden
aan het “marktconform” zijn van bepaalde
cijfers.
•
Aandacht voor financiering: aangezien wij uitgaan van een kasstroommodel,
ontstaat er redelijk snel een duidelijk beeld
over de benodigde financiering, wanneer
deze nodig is, wat de terugbetaalcapaciteit
is, bij wie de financieringsbehoefte valt,…
In het kader van rentabiliteitstoetsen
maken wij ook geprojecteerde balansen en
resultatenrekeningen op, zodat de impact
van verschillende financieringsregimes
getoetst kan worden. Het consortium
ontwikkelde een sterke en gebruiksvriendelijke tool ter ondersteuning van het
beslissingsproces: de ‘cockpit’.
•
Een cockpit: hier komend de
belangrijkste inputs en outputs samen, dit
laat toe om vlot parameters te wijzigen en
de invloed ervan op resultaten te testen.
Ook grafieken worden steeds in de cockpit
geïntegreerd.

Haalbaarheidsonderzoek vertrekkende vanuit risico-analyse en als business-case
Het consortium vat een haalbaarheidsanalyse en marktverkenning steeds op als (onderdeel van) de uitwerking van een business-case. Meer dan enkel het analyseren
van databronnen vinden wij het belangrijk
om in interactie te gaan met de case, met
haar stakeholders.
Afhankelijk van de specifieke vraag, stellen
wij voor om een haalbaarheidsonderzoek
te laten vertrekken vanuit een risico-analyse. Het gestructureerd oplijsten van de
risico’s laat toe om gericht te kunnen identificeren waar mogelijke vragen of onzekerheden bestaan. Bij de planning van een
ruimtelijk transformatieproject, kan uitgegaan worden van de volgende risico-structuur: (1) Marktrisico; (2) Planningsrisico;
(3) Technische risico’s; (4) Procesrisico’s;
(5) Financieringsrisico’s.
In het kader van een pre-haalbaarheidsanalyse heeft de risico-analyse meestal tot doel
om een proces- en projectrisico’s te expliciteren en tot een goed idee van sturingsmogelijkheden op deze risico’s te komen.
Afhankelijk van het project kan ook de
verdeling van risico’s tussen verschillende
partijen een thema zijn.

