VRAAG
DE STRIP

SNELLE TOTAALONTWIKKELING OF DEELPROJECTEN?
Toen we de eerste keer de Oostelijke stadslob bezochten, vermengde
de indruk van de industriële magazijnen en nieuwe woningen
zich sterk met de aantrekkelijkheid van de locatie, de prachtige
aanwezigheid van de haven en de natuurlijke aantrekkingskracht van
de duinen en stranden in het noorden enerzijds en anderzijds de
waterplas Spuikom in het zuiden.
In volle verwachting van de vele mogelijkheden is de wens van de
vastgoedsector begrijpelijk, om elke potentiële vierkante meter
om te zetten in woningen, het industriële verleden reducerend tot
iconen, terwijl zich allerlei stedelijke vormen reproduceren op de
site zoals ze zich reeds verspreid hebben langs de Belgische kust.
Naast de architectonische kwaliteit, is de stedelijke bijdrage van
deze nederzettingen vaak te schaars geweest, evenmin leverde
het werkelijke stadsuitbreidingen op noch echte gemeenschappen.
De kritiek berust hier eerder op de gelijkenis dan in de
vanzelfsprekendheid van zo’n projecten.
Aan het andere uiterste, roept de Moreauxlaan nog steeds een
infrastructurele en perifeer beeld op waar tussenliggende groene
ruimten vasthielden aan een defensief en beschermende karakter.
Het voorkomen van passeren en oversteken, evenals het splitsen
van het industriële karakter van Oosteroever ten opzichte van
het residentiële verblijfskarakter van de Vuurtorenwijk blijven de
belangrijkste kenmerken van deze ruimte die telkens waargenomen
wordt vanuit de tram en de auto.
Deze verstoring heeft niet alleen een fysieke dimensie maar ook een
mentale.Voorgesteld als een te overwinnen infrastructurele grens,
verwacht de gemeenschap van de Vuurtorenwijk met de komende
veranderingen, de gelegenheid om de relatie te herstellen met het
water en de duinen als onderdeel van hun gemeenschapsleven en
collectief geheugen.
In een dergelijk scenario, ligt de Dr. Moreauxlaan potentiële
vernieuwing tussen verwachting en realiteit. Als open ruimte
en stedelijke kans, het ligt complementair aan de natuurlijke
duinengebied en de vrijetijdsbesteding op de promenade van de
Baelskaai. Haar positie, duidelijk tussen de wijken, roept een gevoel
van centraliteit en aansluiting, overheen de hoedanigheid van
oversteekplaats. Als transformatieproces, blijft het sterk in verband
staan met de stedelijke ontwikkelingen op Oosteroever.

OOSTEROEVER

VUURTORENWIJK

Er zijn niet zo veel stadswijken noch in België niet in Europa, die
deze toestand van nabijheid en afstand tot het stadscentrum delen,
terwijl ze omgeven zijn van dergelijke ruimtelijke kwaliteiten. Deze
voorwaarde versterkt de mogelijkheid om af te wegen of gegaan
wordt voor een hogere ambitie in de transformatie van Oosteroever
en Moreauxlaan, meer betrokken bij de huidige stadsdynamiek en met
een meerwaarde in ruimere zin, voor de toekomst van Oostende.
De wens van de gemeenschap om de activiteiten uit de sector te
behouden, de werkgelegenheid te verbeteren en op een alomvattende
manier het gebied te vernieuwen, wordt geconfronteerd met de
sterke dynamiek van de private ontwikkelingen. Of het gebeurt met
een langzame afweging of met een hoge snelheid, de inschakeling
van particulier kapitaal in de sector, gaat vooraf aan elke eerste
overweging.
Desalniettemin resulteren van oudsher de conventionele
inspanningen om deze industriële wijken te transformeren in nieuwe
vormen van gemengd gebruik, zich baserend op volumetrische
voorstellen, in niets. Zo gebeurt ook met een buitensporig geloof in
het potentieel van openbare ruimte om plaatsen te transformeren.
In beide gevallen, ligt het ontbreken van een collectieve meerwaarde
-Relatie publiek privaat- aan de oorsprong van dergelijke
mislukkingen.
In die zin, is de vraag of Oosteroever in gelijkaardige ontwikkelingen
moet transformeren of verdient dit bijzondere deel van Oostende
een intensere en complexe toekomst? Kan de positieve kracht van de
ontwikkeling bijdragen aan de creatie een hogere graad van stedelijke
rijkdom? Zullen de bewoners van Oostende zichzelf herkennen in de
komende Oosteroever ontwikkelingen en zijn toekomst vorm? Hier
liggen de echte vragen.
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OOSTELIJKE STADSLOB

SCHAAL
DE STRIP

OOSTENDE

De strip bevat van oost naar west: de Ankerstraat, de groene bufferzone, de tram, de
Moreauxlaan N34 en ventweg en situeert zicht in de noord-zuid richting tussen de
Vuurtorenweg en de haven. De Moreauxlaan is, inclusief de groen zone, een bufferzone
tussen de industriële havenzone en anderzijds een residentiële wijk. De vraag is nu om
de Oostelijke stadslob naar een dynamischer, duurzaam en hedendaags stadsdeel te
brengen door de Moreauxlaan niet langer te begrijpen als een infrastructurele zone
voor doorgaand verkeer langs de rug van twee wijken maar de twee wijken, elk met
een eigen identiteit te kaderen binnen het grotere stadsdeel en de Moreauxlaan te
transformeren naar een plek waar net een soort van overlap gebeurt. Waar niet langer
de afstand de maatstaf is voor de inrichting maar de ontmoeting het uitgangspunt is,
met de vaste overtuiging dat door verschillende stedelijke elementen naast elkaar te
organiseren opdat we tot slimmere en duurzamere stedelijke plekken komen.
OOSTEROEVER
De transformatie van het industriële weefsel op Oosteroever, reeds aan de gang
met de ontwikkelingen op de Baelskaai in de vorm van luxeappartementen, is een
gelegenheid voor de stad Oostende om van de Oostelijke stadslob een interessant
en rijk gegeven te maken, waar wonen, werken, recreatie, cultuur en vertier op één
compacte en toegankelijke plek in en rond elkaar hangen. Een plek waar het verleden
en het heden samenkomen zoals de haven, de stad, de duinen en de zee dat ook doen.
VUURTORENWIJK
Waar er bebouwing kan komen op de strip heeft dan opnieuw te maken met de
structuur van het stedelijk weefsel OPEX/Vuurtorenwijk die uit drie delen bestaat:
OPEX fase 1, OPEX fase 2 en de Villawijk. De bedoeling is om de straten die tussen
deze wijkdelen ligt op te waarderen en te herkennen als structurerende elementen.
Niet enkel de ontsluiting voor fiets en auto maar ook vormen ze de lineaire
elementen waarlangs de bussen rijden die je naar het stadscentrum brengen.
OOSTELIJKE STADSLOB

VLAAMSE KUSTLIJN

Oostelijke Stadslob is de verzameling van die drie elementen: De noordelijke
driehoek gekend als Oosteroever, de zuidelijke driehoek, genaamd Vuurtorenwijk en
centraal hebben de een diagonaal, de strip genaamd. Overheen deze drie wijken zal
er gewerkt worden aan een aantal “vingers” die niet alleen gaan over kruispunten
en oversteekplaatsen maar alle thematische discussies kaderen in een stedelijke
elementen om te komen tot het complexe stadsproject die én architectuur, én
publiek domein én infrastructuur bevatten. De kwaliteiten van de Oostelijke stadslob
berusten zich in het contact met de duinen, de haven, de spuikom, en de onderliggende
historische lagen,
OOSTENDE STAD
Zoals in het Masterplan beschreven voor Oosteroever, kent de stad drie identiteiten
– stad, haven en duinen - welke het karakter van Oostende dragen. De stad bestaat
uit een Oostelijke en Westelijke stadslob, met tussenin de haven infrastructuur
die transformeert en hervormt. De haven verstedelijkte reeds op de westelijke
stadslob vele jaren geleden. Hoe gaat dit nu gebeuren op de Oostelijke stadslob?
Het Masterplan Oosteroever beschreef de westelijke stadslob als intensief, stoer
en stads, frontaal en monumentaal, terwijl de oostelijke stadslob beschreven werd
als extensief en informeel, wijdlopig en gelaagd. Hoe kunnen haven en stad opnieuw
naar elkaar toegroeien en vermengen? Hoe kunnen we loskomen van die aloude
zoneringsplanning en de economische activiteiten rond de haven mengen met de
stedelijke functies van wonen, commercieel, cultureel en recreatie? Opdat de haven
een centralere en structureel hart vormt in de stad en niet langer de barrière tussen
de twee.
VLAAMSE KUSTLIJN
De toekomst voor de kleinere havensteden aan de kust ligt in diens potentie als
verbinding met het achterland. Oostende heeft reeds vandaag een goede verbinding
via water, spoor en wegenis. In diens toekomstperspectief is het belangrijk om
allianties te sluiten met de overige Vlaamse badsteden om de haven de specialiseren
en het economische model te differentiëren. De Vlaamse kust kent nog een aantal
belangrijke recreatieve en natuurlijke domeinen die beter hersteld dienen te worden
om opnieuw naar een duurzaam economisch model te komen van toerisme, recreatie,
maritiem-wetenschappelijk onderzoek en creatieve kennis ontwikkeling.

VLAANDEREN

STRIJP S
EILANDJE

STRIP-O
OUDE DOKKEN

C-MINE

VLAANDEREN
Oostende is op die manier te kaderen in de hervorming van oudere industriële
weefsels over Vlaanderen en daarbuiten. We duiden hier enkele voorbeelden, zoals de
Oude dokken in Gent, het Eilandje in Antwerpen, Tour- en Taxis in Brussel, C-mine in
Genk, la Pleine Images in Rijsel, de Strijp-S in Eindhoven. Het voormalige havengebied
Oosteroever zou eerder dan een louter residentiële wijk moeten kunnen ontwikkelen
naar een culturele creativiteits- en kenniseconomie met een nieuwe en duurzame
bedrijfscultuur, wetenschappelijk watergebonden onderzoek en haar uniek zee en
havenlandschap uitspelen voor toerisme en recreatie.

TOUR&TAXIS
LA PLEINE IMAGES
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GLOBALE VISIE
CONCEPT STRATEGIE
Het opwaarderen van het stadsgevoel in de Moreauxlaan en op Oosteroever, is één
van de belangrijkste doelstellingen van het voorstel, uit te voeren vanaf de eerste
stappen.Vandaag de dag, worden deze ruimten waargenomen door de burgers van
Oostende, als ver en niet verbonden met hun leven in de stad, en de industriële
activiteit losgekoppeld van de stadsdynamiek.Vanuit de Vuurtorenwijk wordt de
Moreauxlaan opgevat als een te overbruggen grens om de geplande water promenades
en jachthavens, de stranden en de duinen te bereiken.
De stad wil in de toekomst een stedelijke dichtheid introduceren vergelijkbaar met het
centrum, en deze moet gecombineerd worden met de bereidheid om de industriële
activiteit en de werkgelegenheid op het gebied te behouden. De verplaatsing van
de havenactiviteiten naar Zeebrugge heeft beetje bij beetje de transformatie van
de industriële activiteiten afgedwongen, waardoor het steeds moeilijker wordt om
hun positie in dit bevoorrechte stuk land te verantwoorden. De komst van nieuwe
residentiële ontwikkelingen met een groenere en duurzamere verwachtingen over
het leven in de stad, samen met de nieuwe recreatieve ruimtes en jachthavens op de
Baelskaai zal in de toekomst de voorwaarden van de industriële ontwikkelingen op de
site verharden.
Tussen in staat de Dr. Eduard Moreauxlaan te wachten, onvermijdelijk verbonden met
de toekomst voor Oosteroever en de huidige conditie van de Vuurtorenwijk. Centrale
plaats of kruisend landschap? Natuurherstel van de duinen of eerder stedelijk park?
Hard of zacht? Om het even welke transformatie die moeilijke vergelijking negeert,
ontwijkt het vraagstuk over welke meerwaarde dit gebied kan brengen voor Oostende
en bewoners.
Om deze doelstelling te bereiken wordt een stedelijk transformatieproces ontwikkeld
voorgesteld door 6 structurele assen, de “vingers” te versterken, niet alleen
Oosteroever en Vuurtorenwijk verbindend, maar ook een link leggen tussen de
ecologische duinen systeem en het Spuikom bekken, de haven ruimten en de nieuwe
Baelskaai. Hier is de duidelijke intentie om de visie van het Masterplan Oosteroever
een stap verder te brengen en uit te breiden door verbanden te leggen op een ruimere
schaal, opdat de interventies in zowel Moreauxlaan en Oosteroever een nieuw gevoel
zullen brengen voor deze assen langs de Vuurtorenwijk.
Langsheen deze “vingers”, worden basiselementen geïntensiveerd, nieuwe activiteiten
georganiseerd en de grote programmatische strategieën opgericht met als doel de
stedelijke dynamiek en toegevoegde waarde te introduceren. Op de kruispunten van
de Moreauxlaan verzamelen drie ruimtes een hogere strategische betekenis aan de
hand van een meer specifieke configuratie. Dit zijn ruimten met een programmatische
ontwikkeling, op openbaar terrein, de beleving van de weg aansluiten op de site en een
duidelijke verwijzing naar de stad verstrekken.
Deze kruisingen worden opgevat als plaatsen van sociale expressie en concentratie:
het doel, meer nog dan het comfortabel oversteken van de Dr. Moreauxlaan berust
in het omkeren van het periferische gevoel en karakter tot een centrale ruimte waar
beide zijden in elkaars verband komen te staan. Bij deze kruisingen, is een duidelijke
strategie opgezet om de openbare ruimte te introduceren, en zo het eerste scenario
verstrekkend om de infrastructurele boulevard te transformeren.
In de Vuurtorenwijk, zullen de bestaande straten en ruimtes een nieuwe betekenis en
potentie krijgen als gevolg van de nieuwe verbindingen met de Oosteroever, dat een
nieuw kader vormt voor verdere ontwikkeling en een samenhang toevoegt aan de
twee districten.
ZES VINGERS EN DRIE HOEKEN
De zes vingers werken als primaire as van ontwikkeling, elkeen daarvan krijgt
betekenis door de rol die ze speelt in de stad. Ze articuleren de fundamentele
verbinding tussen de lokale structuren van de bestaande weefsels - industrieel,
residentieel- met de grote geografische ruimten - de haven, het natuurlijke
duinsysteem en het strand, en de bassin Spuikom.
Hun eigenschappen worden bepaald door hun specifieke functionele rol, de
ruimtelijke kwaliteit van hun omgeving en de mate van samenhang met het
omliggende stedelijke weefsel.
HAVEN VINGER
De Vismijnlaan fungeert als toegangspoort tot het functioneel gebied van de haven,
het vrachtwagen verkeer komend van de haven. Deze drukke as articuleert het
Maritieme plein met zijn kleine bars op de Dr. Moreauxlaan, die in één rechte
lijn toegang verschaft tot de vismijn, het Vlaams Instituut voor de Zee, de haven
magazijnen en de nieuwe energiebedrijven die zich vestigen in de haven.
RECREATIEVE WATER VINGER: BAELSKAAI PROMENADE
De Hendrik Baelskaai as, die al in ontwikkeling is, zal een nieuwe stadspromenade
introduceren naast het water zoals reeds vastgelegd in de Masterplan visie. De
nieuwe promenade zal de nieuwe jachthaven koppelen aan het noorden, de
Visserijdok waterrand verbinden aan het zuidelijke deel van Vuurtorenwijk en het
herstel van bars en restaurants reeds aanwezig in de gevel van de Dr. Moreauxlaan.

Deze ruimte zal een duidelijke recreatieve as toevoegen op schaal van de stad,
steeds herkenbaar voor de burgers van Oostende als een ruimte waar je kan
genieten van de nabijheid van het water, de haven activiteit gecombineerd met bars,
terrassen, restaurants, entertainment en nieuwe woongelegenheden.
Op de hoek met de Dr. Moreauxlaan, wordt een nieuw programmatische gebouw
geplaatst om de ingang te versterken en duidelijk de relatie te markeren met de
structurele weg. De fysieke ruimte van de Baelskaai wandeling wordt verlengd tot
en met het bereiken van de boordsteen van de Moreauxlaan, vanuit het verkeer de
waarneming van een duidelijke verwijzing van de ruimte en een visuele indicatie van
de ingang verstrekkend.
ACTIVITEIT VINGER:VICTORIALAAN AXIS
De Victorialaan - Stanleylaan verbinding wordt versterkt als een belangrijke as
in de Oosteroever ontwikkeling en zal het merendeel van de acties verzamelen
zich in de eerste fase van transformatie. Deze as zal de grote sociale openbare
ruimten in de kern van de Vuurtorenwijk verbinden - het Sint-Antonius kerk plein
en het aanleunend park, met de nieuwe jachthaven gepland in het noorden van
Oosteroever en met de bassin Spuikom in het zuiden.
Deze laan met infrastructurele aard zal het industriële karakter behouden,
maar geleidelijk aan de activiteiten en het gebruik eigen aan de schaal van de
stad introduceren. Het voornemen om een nieuwe stedelijke as te maken, waar
de activiteiten op schaal van de stad zich mengen met het industrieel weefsel
pretendeert aan het karakter van achterliggende of dienstverlenende straat te

overwinnen. Haar positie en compatibiliteit met de Baelskaai as, als ruimte voor
nieuwe toepassingen en economische diversificatie, zal de mogelijkheden om nieuwe
programma’s te ontwikkelen verdubbelen en de particuliere ontwikkelaars aantrekken
om meer complexe toepassingen te introduceren om voordeel te halen uit de site.
In de Vuurtorenwijk, wordt deze as verlengd langs Stanleylaan als belangrijke
voetgangersroute en de visuele referentie van de Sint - Antonius Kerk op het plein
recht tegenover de watertoren op de Dr. Moreauxlaan. Deze continuïteit van de
structuren, waar het plein en park verstrikken in een breder pad, kan aanleiding geven
tot een punctuele herstructurering van het Sint-Antonius plein, vandaag toegewijd aan
activiteiten naast de aanwezigheid kerk en het park met de invoering van specifieke
projecten om de ruimtes te regelen en activiteiten te introduceren. Een woonwijk
gecombineerd met commerciële activiteit kan worden ingebracht in het vierkant, de rol
van de hoek versterkend op de as structuur en het toevoegen activiteit - bar, restaurant
– op het vierkant.

Op de hoek met Dr. Moreauxlaan, wordt een openbare ruimte met een sociale
dimensie en centraal karakter geplaatst in nauwe samenhang met de watertoren
als symbolische verwijzing. Een gebouw met hybride structuur versterkt de sociale
dynamiek, een communautair programma invoerend op de site en op die manier
een grotere collectieve betekenis verzamelend. Een tramhalte wordt geplaatst om
zowel Vuurtorenwijk en Oosteroever wijk te benaderen, de rol van deze ruimte als
toegang tot de wijken en als centrale ruimte tussenin versterkend.
Naast de toegang tot drukke activiteiten langs de Victorialaan, of de ruimtes voor
vrije tijd en recreatie op de Baelskaai promenade, wordt deze openbare ruimte het
nieuwe kloppend hart van de Moreauxlaan.
VINGER VOOR NATUURHERSTEL: STROOMBANKLAAN WANDELING.
Stroombanklaan, rechtlijnig in diens traject, verbindt het de Spuikom waterplas
met het zeefront in een wandeling die vervorkt in een pad langs de Vuurtorenweg
enerzijds, deel uitmakend van de nieuwe promenade die leidt naar Fort Napoleon
en de nieuwe jachthaven zoals geïntroduceerd in het Masterplan Oosteroever, en
anderzijds als een pad naar de duinen en het strand, het natuurlijke kustsysteem.
De hoek met Dr. Moreauxlaan wordt geherstructureerd om de noordelijke ingang
van Oosteroever te worden. De lay-out van de weg is aangepast om het maximale
continuïteit tussen de zee promenades en Stroombanklaan mogelijk te maken, het
natuurlijke duin systeem toelatend om de Dr. Moreauxlaan ruimtes te benaderen
op dit punt. Ernaast, een verharde waterdoorlatende ondergrond, als een klein plein
op het einde van de strip, verzamelt het nieuwe ILVO gebouw, een complexere
ontwikkeling op hde noordoostelijke hoek van de Oosteroever driehoek en het
bestaande “Explorer” gebouw, een soort cluster vormend van stedelijke elementen
gerelateerd tot het maritiem onderzoek, dienstverlening en water cultuur in nauwe
samenhang met het natuurherstel van de duinen.
Door deze voorwaarden, wordt Stroombanklaan het perfecte pad om de
Vuurtorenwijk te articuleren met de natuurlijke elementen in het noorden. Langs
dit wandelpad, worden het kleine commerciële cluster gevormd door de Brico
en Carrefour samen met een brasserie en de parkeergelegenheid, een mogelijke
ruimte om het suburbane model te heroverwegen, door de introductie van nieuwe
programma-elementen en hogere dichtheid.
GROENE ECO VINGER: DE DOORSTEEK ACHTERIN
Tussen het suburbane weefsels, biedt een onregelmatige maar voorzichtige passage
de ecologische continuïteit tussen het bekken van de Spuikom en het strand
systeem. Deze natuurlijke doorgang verbindt de meeste van de ecologische functies
binnen de Vuurtorenwijk en werkt als een soort voetpad met een grote waarde
voor de gemeenschap vanwege het specifiek beschermde karakter.
Langs deze groene route, die open groene ruimten verbindt tussenin de suburbane
huizen, de stadslandbouw, groene corridors en de natuurgebieden aan de randen,
kunnen nieuwe potentiële educatieve en recreatieve programma’s in de open lucht
het huidige gebruik intensiveren en koppelen aan de zijkanten, waardoor de toegang
ervan zich verduidelijkt.

LIMIT VINGER: TABORALAAN
In de rugflank van de Oostelijke stadslob Oostende aan de grens met Bredene
loopt een relatief rechte straat met een bovenlokaal fietspad van de Spuikom
tot het natuurlijk duinensysteem. Langsheen deze weg zijn er nog verscheidene
mogelijkheden tot intensificatie door de aanwezigheid van leegstaande percelen.
Bovendien wordt deze as versterkt door sterke programmapunten op de
eindknopen: in het noorden vinden we een van de beschermde monumenten van
Oostende, het zeemanshuis Godtschalck terug, rusthuis voor bejaarde zeelieden
uit 1925, werk van de architecten Bouckaert en Boels. In het zuiden, aan de
Spuikom bassin vinden we een wellness centrum en gastronomische gelegenheid,
gespecialiseerd in oesters, terug.
In de toekomst wordt dit zuidelijk eindpunt nog versterkt door een groene
toegangspoort tot Oostende/Bredene, een bovenlokaal recreatief natuurgebied:
Parkbos aan de Spuikom, aangesloten op het Groen Lint. In het noorden op de
hoek met de Moreauxlaan vind je een groot pand met leegstaand café waar de vzw
akkerwinde huist.

6 vingers

Verder sluit deze straat aan op de Groenedyck volkstuintjes en is ze uitgerust
met een dubbele bomenrij, groenperken en een breed fietspad. We stellen de
Moreauxlaan op de aansluiting met de Taboralaan oversteekbaar te maken opdat
het fiets- en voetgangersnetwerk kan aansluiten op het duinengebied en de
Vuurtorenpromenade langs de dokken. Niet alleen zal de straat en aanpalende
bebouwing hiermee steviger opgenomen worden op de Oostelijke stadslob en
haar verband met het stadscentrum, bovendien verbeterd de aansluiting van de
verschillende elementen binnen de wijk en haar relatie met Bredene.

OOSTEROEVER
Fase 0 - 1 - 2

RECONVERSIE
COWORKING
ONTWERPATELIERS
DESIGNWINKELS
REPETITIELOKALEN
KANTOORRUIMTES
CULTUUR CENTRUM
TRANSFORMATIE
MU.ZEE CULTUUR CENTRUM
VTI CAMPUS OOSTEROEVER
KANTOORRUIMTES
RESIDENTIEEL

ALLOWENCE
ROMMELMARKT
FOODTRUCKS
FESTIVALS
POP-UP STORES
...
RECONVERSIE
COWORKING
ONTWERPATELIERS
DESIGNWINKELS
REPETITIELOKALEN
KANTOORRUIMTES
CULTUUR CENTRUM

RECONVERSIE

COWORKING
ONTWERPATELIERS
DESIGNWINKELS
REPETITIELOKALEN
MU.ZEE CULTUUR CENTRUM
KANTOORRUIMTES
VTI CAMPUS OOSTEROEVER
CULTUUR CENTRUM
KANTOORRUIMTES
TRANSFORMATIE

RESIDENTIEEL
RECONVERSIE
COWORKING
ONTWERPATELIERS
DESIGNWINKELS
REPETITIELOKALEN
KANTOORRUIMTES
CULTUUR CENTRUM

TRANSFORMATIE

MU.ZEE CULTUUR CENTRU
VTI CAMPUS OOSTEROEVE
KANTOORRUIMTES
RESIDENTIEEL

TRANSFORMATIE
ALLOWENCE
MU.ZEE CULTUUR CENTRUM
ROMMELMARKT
VTI CAMPUS OOSTEROEVER
FOODTRUCKS
KANTOORRUIMTES
FESTIVALS
RESIDENTIEEL
POP-UP STORES
...

ALLOWENCE
ROMMELMARKT
FOODTRUCKS
FESTIVALS
POP-UP STORES
...

ALLOWENCE
ROMMELMARKT
FOODTRUCKS
FESTIVALS
POP-UP STORES
...

Fase 0 - 1 - 2 van oosteroever driekhoek
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Fase 1 Fase 2

Brick Lane Londen

Palo Alto Barcelona

NDSM Amsterdam

Palo Alto Barcelona

2de handsmarkt meubels Parijs

C-mine Genk

Moma PS 1, NY

Poble Nou, Barcelona

Graffiti Park

NDSM Amsterdam
Grindbakken, Oude dokken Gent
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FASE 1

OOSTEROEVER TRANSFORMATIE
BEZETTING LEEGTES - FASE 1

SCENARIO POP UP EVENT
RETAIL 6.500 m2
REFERENTIES:
BOXPARK SHOREDITCH - RETAIL 1.900 m2 (45 WINKELS IN 61 CONTAINERS)
MAASMECHELEN VILLAGE - RETAIL 20.000 m2
ROCA VILLAGE - RETAIL 17.500 m2
OUTLET

Fase 1 - Oosteroever driehoek - Outlet Pop up
RETAIL 11.500 M2
REFERENTIES:
NAPA OUTDOOR MARKET (VS)
ROMMELMARKT

Fase 1 - Oosteroever driehoek - Vlooienmarkt
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INGANG VAN TOEGEVOEGDE WAARDE, MOGELIJKE NIEUWE
ONTWIKKELINGEN
Als een reeks van nieuwe percelen moeten worden ontwikkeld als een nieuwe stedelijke
stuk, zal het gebied een bijdrage leveren aan de rijkdom van de wijk op verschillende
niveau en voordeel halen uit de programmatische mix van de wijk.
Nieuwe ontwikkeling zal worden gebaseerd op de volgende standaarden:
• De nieuwe projecten moet een zekere programmatische mix bevatten, die
werkgelegenheid toevoegen. Typologieën mengen met kantoren, lofts, studio’s
zijn potentieel complementair met residentieel programma. Enkele belangrijke
ontwikkelingen kunnen kantoren bevatten, afhankelijk van de markt. Dit
typologische mix is niet op te vatten als een vaste waarde, maar dient geëvalueerd
te worden door het district beheer (Stad, publiekprivate partnerschappen),
en geleidelijk herbeoordeeld worden zodra de economische omstandigheden
veranderen.
• Er wordt een wijk voorgesteld op basis van de rijkdom en de kwaliteit van
de openbare ruimte naar aanleiding van de fundamentele kader gedefinieerd
in het Masterplan Oosteroever. Nieuwe ontwikkelingen zullen bijdragen op
stedelijk niveau door het toevoegen van nieuwe open ruimtes - hoeken, passages,
achterdoorsteken, pleintjes - die de situaties langs de wijk zullen vermenigvuldigen.
De besluitvorming zal worden genomen parallel aan het ontwerpproces.
• Deze set van de nieuwe stedelijke percelen kunnen niet onafhankelijk en
autodeterminerende structuren worden, maar volgen de basis bepalingen
beschreven in het masterplan Oosteroever. Om de graad van transformatie te
verbeteren, wordt een gefragmenteerde ontwikkeling voorgesteld, coherent met het
transformatieproces van de industriële structuur, het progressiever makend opdat
de stad kan een basispositie kan innemen voor elke nieuwe bouwblok.
• De fundamentele reflectie baseert zich op het vermenigvuldigen van het aantal
stedelijke projecten en om de verscheidenheid van de stedelijke toepassingen, om
een meer interessante ruimte te creëren en zo ook meer economisch gevarieerd.
• De gewenste dichtheid moet op de begane grond bereikt worden, waar het wordt
meer verbonden wordt met het publiek en inwerkt op een hoger niveau. De wijk
zal een beeld behouden van de gebouwen die straten, passages en pleinen bepalen.
POROSITEIT, DIEPGANG VAN DE STRAAT, EN DE RUIMTES TUSSENIN.
Het verwachte resultaat van deze reeksen van transformaties is een complexer district,
met een hogere mate van gebruik en activiteiten. Het masterplan Oosteroever baseert
zich op een configuratie op basis van een perimetrale lage aanwezigheid van het gebouw
met pieken van hogere dichtheid binnenin, het voorstellen van een stedelijk weefsel op
basis van interne gangen en doorlaatbaarheid tussen de voorgevel van de belangrijkste
straten en de interne configuraties.
Bij de huidige ontwikkelingen aanhoudend op Oosteroever, met behoud van een
bepaalde karakter op de zijkanten, zijn hun interne ruimten onafhankelijk van het leven
op straat, wat meer gemeenschapszin bevat. De residentiële specialisatie, met tuinen en
verblijfsruimten, maakt het moeilijk ze te doorkruisen en maakt ze onafhankelijk van het
leven op straat.

•
•
•
•
•
•

•

Voorstellen van het behoud van een aantal industriële structuren. Hoewel het
grootste deel van het weefsel weinig waarde heeft in termen van patrimoniaal
erfgoed, zou de waarde van sommige industriële ruimtes door zijn afmetingen,
positie en mogelijkheden de moeite waard zijn om te behouden. Om de wijk met
een aantal ruimten van industriële kenmerken te voorzien, is het wellicht interessant
om nieuwe programma’s te introduceren.
Hogere gebouwen zouden worden toegewezen op de meest relevante straten en
axiale elementen, de vingers om de stedelijke massa te benadrukken.

Haalbaarheid
In een tweede fase zal er een structurele transformatie van de sites worden gedaan.
Er wordt een haalbaarheidsstrategie (met een duidelijke visie en mogelijke herlocatie)
bedacht die de vele grondeigenaren op korte termijn moet overhalen om mee te
stappen in de herontwikkeling. Omdat het nog niet duidelijk is welke sites er op
middellange en lange termijn beschikbaar zullen zijn – we zijn hiervoor immers
afhankelijk van de intenties van de grondeigenaren – is het in wedstrijdfase nog niet
mogelijk om een realistische haalbaarheidsstudie te maken. Aangezien het Palo Alto
concept wordt gekenmerkt door beperkte, gerichte investeringen, geloven we echter
dat er genoeg aanknopingspunten zijn om een haalbaar totaalconcept uit te werken.
Ten eerste blijkt uit de volumetrische studie met aanduiding van programma en m2
volgende V/T voor respectievelijk bouwblok ABC, DE, FGH, KJ en I. T: ABC 15.350 m2 –
V: 19630 m2 ; DE 16.850 m2 - V: 22.400 m2; T: KJ 10.350 m2 - V: 14.500 m2 ; FGH 15.300
m2 (GH 11.000m2) - V: 26.300 m2; T: I 10.200 m2 - V: 5.300 m2.
Ten tweede is het mogelijk Vlaamse en Europese subsidies te verwerven, o.a. de
subsidies voor bedrijventerreinen, verstrekt door het Agentschap Ondernemen, die
kunnen oplopen tot 85 met specifieke voorwaarden zoals bijvoorbeeld CO neutraliteit
. Ook de Europese Fondsen, zoals doelstellingen 2, en Interreg Vlaanderen-Nederland,
en Interreg Vlaanderen-UK (2 seas program) lijken realistisch zolang er een concreet
project wordt opgezet qua thema, met geïnteresseerde partijen, en wie zal trekken. Bij
de Europese fondsen kan de subsidie tot 50% van het totale investeringsbedrag oplopen,
tot zelfs 60% bij het 2 seas program. De Europese subsidies werken met jaarlijkse
oproepcycli voor ideeën, selectie, en verfijningen van projectvoorstellen. In Limburg zijn
bijvoorbeeld de projecten C-mine en Energyville op die manier gesubsidieerd. Het is in
zo’n scenario dus van belang een ambitieus programma te formuleren, met een lokale en
bovenlokale impact. Het projectgebied kan dan best het totale project (de driehoek incl.
strip Moureauxlaan) omvatten.
Dus voor de driehoek hebben we 3 haalbaarheidsscenario’s: de light approach in Fase
1, een scenario met private investeringen in Fase 2, of een maximaal scenario waar
publieke fondsen het project mee ondersteunen.

Het voorstel van een transformatieproces niet gebaseerd op de ruimte tussen de
straten, maar eerder op een stuk bepaald door spanningen in het proces:
•
•

•
•
•
•

•
•
•

De vermenigvuldiging van het blok perimeters voor activiteiten. Ze worden kleine
clusters waar winkels, ateliers, kantoren ontdekt worden. Dichtheid te plaatsen in
relatie tot groene, openbare ruimte en sociaal gebruik.
De toename van binnenin gelegen openbare ruimten met activiteiten die
doorsteken stimuleert en het ervaren van de configuraties van steegjes. De
mogelijkheid om een opgewaardeerd pakhuis te ontdekken, omgebouwd tot een
fab-lab of in een loft ruimte met studio’s en kantoren, dient zich te mengen met de
aanwezigheid van het residentieel programma.
Verbetering van de inwendige porositeit van de blokken. Met behoud van het
karakter van de straat, stimuleren de nieuwe stedelijke configuraties de passages,
innerlijke pleinen en situaties waarin verschillende programma’s door elkaar weven.
Deze tussenin gelegen ruimtes kennen een groen imago, kenmerkend voor de
nieuwe wijk.
De situaties tussen publieke ruimte en private ruimte zou worden gediversifieerd
door de toelating voor particuliere tuinen, semiprivate ruimtes, groene gevels met
activiteit in combinatie met gebruik.
Op de belangrijkste axiale straten, kunnen sommige elementen van hogere aanwezig
hoeken accentueren of bijdragen aan het straat profiel door de invoering van
portieken, uitkragingen of grote openingen in de gevel. De aanwezigheid van deze
volumes wordt gecompenseerd door het vrijmaken van de binnenruimte en de
ruimtes tussenin voor publieke doeleinden.
Dit is een proces op basis van de toenemende porositeit van het stedelijk blok,
zoals is toegezegd in de transformatie van de industriële gebieden: het behoud van
industriële stedelijke patronen in een moderne manier.
In die zin is de belangrijkste meerwaarde van het masterplan Oosteroever
gebaseerd op:
Reduceren van de eenheid van transformatie naar een eenheid van ontwikkeling
coherent met de industriële weefsel dat resulteert in een vermeerdering van
projecten en onderlinge contacten tussenin. Behoud van percelenstructuur als
basispatroon om de stedelijke discussie te starten is een van de belangrijkste activa.

OPEN BOUWBLOK

GESLOTEN BOUWBLOK

POREUS BOUWBLOK

GROTE EENHEDEN

HERPARCELERING

GROTE INVESTERING
EENZIJDIG PROGRAMMA

ECONOMISCHE EFFICIENTIE
HYBRID PROGRAMMA
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FASE 2

FAB LAB + COWORKING
1 VERDIEPING
VLOER OPPERVLAKTE: 2.750m2
(750m2 + 650m2 + 1.350m2)

RESIDENTIEEL + RETAIL
10 VERDIEPINGEN
VLOER OPPERVLAKTE: 7.000m2

RESIDENTIEEL + RETAIL
9 VERDIEPINGEN
VLOER OPPERVLAKTE: 5.150m2

COMMERCIEEL
2 VERDIEPINGEN
VLOER OPPERVLAKTE: 850m2

LOFTS VOOR JONGE KOPPELS
1 VERDIEPING
VLOER OPPERVLAKTE: 2.650m2

KANTOREN INCUBATOR
3 VERDIEPINGEN
VLOER OPPERVLAKTE: 1.850m2

COWORKING RUIMTE
2 VERDIEPINGEN
VLOER OPPERVLAKTE: 3.800m2

KANTOREN + COMMERCIEEL
1 VERDIEPING
VLOER OPPERVLAKTE: 3.880m2
300m2 + 150m2 + 350m2+ 1600m2+ 480m2+ 1000m2

RESIDENTIE VOOR JONGEREN
2 VERDIEPINGEN
VLOER OPPERVLAKTE: 4.800m2

RESIDENTIEEL + RETAIL
9 VERDIEPINGEN
VLOER OPPERVLAKTE: 9.500m2

RESIDENTIEEL + ATELIERS
2 VERDIEPINGEN
VLOER OPPERVLAKTE: 4.600m2

RESIDENTIEEL
14 VERDIEPINGEN / 7 VERDIEPINGEN
VLOER OPPERVLAKTE: 16.300m2

CULTUREEL CENTRUM
1 VERDIEPING
VLOER OPPERVLAKTE: 3.000m2
1.000m2 + 1.000m2 + 1.000m2

RESIDENTIEEL + ATELIERS
5 VERDIEPINGEN
VLOER OPPERVLAKTE: 7.000m2

ATELIERS
2 VERDIEPINGEN
VLOER OPPERVLAKTE: 1.600m2
1.100m2 + 500m2

KANTOREN
7 VERDIEPINGEN
VLOER OPPERVLAKTE: 5.300m2

RESIDENTIEEL + COMMERCIEEL
8 VERDIEPINGEN
VLOER OPPERVLAKTE: 14.000m2
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DIAGONALE STRIP
FASE 1 - 2 - 3
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OPWAARDERING MOREAUXLAAN: DE DRIE HOEKEN
De vernieuwing van de Moreauxlaan wordt voorgesteld in samenhang
met de vinger strategie. De top ambitie is om de perifere en
infrastructurele betekenis te overwinnen om de centrale ruimte en
een nieuwe mentale referentie te worden tussen de wijken: Om een
bestemming te worden in plaats van een ruimte voor passage.
De wens om kruisingen en aansluitingen te vermenigvuldigen zoals
het Masterplan Oosteroever voorstelt ontmoet hier de structurele
problemen van de auto-efficiëntie die minder onderbrekingen vragen
en een strategische opstelling van de in- en uitgangen voor de wijken
vraagt.
Om dit te bereiken zal het karakter niet het natuurlijke systeem aan
de kust reproduceren; evenmin zal het in competitie treden met
andere grote ruimtes. Hier zullen activiteit en collectief gebruik de
dominante trends worden om het gebied te begrijpen als een ruimte
om iets te doen samen met anderen.
De transformatie wordt opgevat in verschillende fasen op basis van
twee factoren: Oosteroever fysieke ontwikkeling en de economische
haalbaarheid van de modificatie: Het wordt opgevat als een
progressieve intensivering van het gebruik van de site.
De opwaardering van het profiel heeft geen invloed op de recente
herstructurering van de auto rijstroken op de Moreauxlaan of
tram positie, maar zal vooral van invloed zijn op de huidige groene
ruimte aan de kant van Oosteroever en herschikt de zijde aan de
Vuurtorenwijk, door het profiel van de ventweg en de opstelling van
het voetpad te maximaliseren voor de potenties van de openbare
ruimte in relatie met de gevel.
De huidige ventweg aan de Vuurtorenwijk wordt voorgesteld om
te herstructureren naargelang de vooruitgang op de Moreauxlaan
ontwikkeling. Het profiel, vandaag georganiseerd als een reeks van
functionele ruimtes en onderverdelingen (voetpad (3m15) + rijstrook
met langsparkeren (5m) + fietspad (3m) + bomenrij met langsparkeren
vanuit de N34) wordt herschikt, vereenvoudigd en geïntegreerd in de
profielen en materialen als stoep (8m) + ventweg geïntegreerde op
breed fietspad (4m) + bomen op een groen plateau, een aanzienlijk
uitbreiding van de openbare ruimte in relatie met de gevels en de
activiteiten die ze dragen.

HOTEL/RESIDENTIEEL

HOTEL/RESIDENTIEEL

ILVO GEBOUW

ILVO GEBOUW

KANTOREN IN THE PARK

KANTOREN IN THE PARK

RESIDENTIEEL

RESIDENTIEEL

ZACHTE TOPOGRAFIE EN WANDELPADEN
ZACHTE TOPOGRAFIE EN WANDELPADEN

OPEN LUCHT AUDITORIUM / TIJDELIJKE
OPEN LUCHT
EVENEMENTEN
AUDITORIUM / TIJDELIJKE EVE

SPEELTUIN

SPEELTUIN

RESIDENTIEEL

RESIDENTIEEL

HYBRID GEBOUW

HYBRID GEBOUW

BESTAAND HUIS

BESTAAND HUIS

CULTUREEL PAVILJOEN + WATERTOREN
CULTUREEL PAVILJOEN + WATERTOREN

De fasen zijn:
1. Een eerste moment waarop de hoeken met de vingers worden
ontwikkeld, verduidelijkt de oversteek naar de nieuwe ruimten op
Oosteroever en het creëren van het onderling verband tussen hun.
De drie hoeken worden strategisch in termen van de invoering
van de belangrijkste programma elementen, een centrale ligging en
collectief gebruik van het gebied, de belangrijkste kruispunten op de
Moreauxlaan verduidelijkend en de verbondenheid tussen de twee
district creërend aan de hand van de continuïteit van de “vingers”.
2. Een tweede fase waarin de ruimte tussen de Baelskaai en
Victorialaan oversteken is verdicht met stedelijk programma, zowel
in relatie tot de gevels aan de Vuurtorenwijk als in het centrale
gebied. De nabijheid van het dichtere en compacte weefsel van de
Vuurtorenwijk, alsmede de nabijheid van de twee kruisingen maakt het
geleidelijk verdichten mogelijk zonder verlies van het groene karakter.

RESIDENTIEEL

RESIDENTIEEL

OPEN SPORTVELDEN

OPEN SPORTVELDEN

BARS + TERRASSEN

BARS + TERRASSEN

SPEELTUIN

SPEELTUIN

COMMERCIËLE TOEGANG

COMMERCIËLE TOEGANG

COMMERCIEEL + RESIDENTIEEL
COMMERCIEEL
GEBOUW
+ RESIDENTIEEL GEBOUW

BAELSKAAI PROMENADE

BAELSKAAI PROMENADE

GROEN PARK

GROEN PARK

3. Een derde fase, als het ILVO gebouw is gesloopt, waarbij de
ruimte tussen Victorialaan kruising en de Noordelijke toegang
wordt ontwikkeld als een groen park, biedt een breed spectrum van
activiteiten geschikt voor grotere ruimten.
Haalbaarheid
In beginsel zal er gefocust worden op de ontwikkeling van drie
strategische hoeken van de Moreauxlaan. We stellen voor om de
investeringen in de heraanleg van publieke buitenruimtes te koppelen
aan bebouwde programma’s met telkens een mix van publiek en
privaat programma. Daarbij zal in een basisscenario het private
programma telkens voldoende opbrengen om de andere investeringen
af te dekken. Ook hier kunnen in een maximaal haalbaarheidsscenario
idealiter Vlaamse of Europese Subsidies worden ingebracht (zie
verder). Zoals eerder al aangehaald, stellen we voor om zowel de
bouw van het privaat vastgoed, als de heraanleg van de publieke
buitenruimtes in de PPS onder te brengen. Hierdoor zal er één
totaalconcept voor elk van de onderdelen kunnen worden uitgewerkt.
Voor de coördinatie van het project kan een projectteam worden
opgezet.Verschillende constellaties zijn denkbaar: de private partners
als trekker met controle door overheid of een verzelfstandigd
projectteam van de overheid als trekker. In het eerste geval is het
financiële risico voor de Stad is aanzienlijk kleiner. De beoogde
kwaliteit van de publieke omgevingsaanleg kan worden vastgelegd in
de nodige prestatie-eisen.
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DIAGONALE STRIP
HOEK A

PUBLIEKE RUIMTE
8.00m2

GEBOUW GEMENGD GEBRUIK
2-6 VERDIEPINGEN
VLOER OPPERVLAKTE: 9.000m2 - 10.000m2
RETAIL (GL/+1): 1.600m2
RESIDENTIEEL (+2/+6): 7.500m2

BAELSKAAI WATERFRONT KIOSKEN
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ONDERGRONDSE PARKING: 3.300m2

DIAGONALE STRIP
HOEK B

GLAZEN PAVILJOEN
1 VERDIEPING (23x17m)
VLOER OPPERVLAKTE: 391m2
TENTOONSTELLINGEN
INFORMATIEPUNT

RESIDENTIEEL
4 VERDIEPINGEN
VLOER OPPERVLAKTE: 5.400m2
ONDERGRONDSE PARKING
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OPEN HUIS
2 VERDIEPINGEN
VLOER OPPERVLAKTE: 382m2
CULTURELE EVENEMENTEN

RESIDENTIEEL
10 VERDIEPINGEN
VLOER OPPERVLAKTE: 6.300m2
PUBLIEKE RUIMTE
7.400m2

RETAIL 10%
RESIDENTIEEL 90%
ONDERGRONDSE PARKING

HYBRID GEBOUW
4 VERDIEPINGEN (15m onder hoogte watertoren)
(55x45m)
VLOER OPPERVLAKTE: 9.000m2 - 10.000m2
SOCIAAL CENTRUM (GL): 500m2
RETAIL + RESTAURANT (GL+1): 3.750m2
RESIDENTIEEL (+2/+3): 5.400m2
ONDERGRONDSE PARKING

DIAGONALE STRIP
HOEK C

fotocollage Hoek C
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RESIDENTIEEL
4 VERDIEPINGEN
OPPERVLAKTE: 5.000m2

ILVO GEBOUW
4 VERDIEPINGEN (40x65m)
VLOER OPPERVLAKTE: 7.500m2

ONDERGRONDSE PARKING

ILVO: 4.500m2
UNIVERSITEIT LOKALEN: 2.000m2
INCUBATOR: 1.000m2

SPA & HEALTH
4 VERDIEPINGEN (30x35m)
VLOER OPPERVLAKTE: 4.200m2

A . HOTEL
20 VERDIEPINGEN (17x38m)
VLOER OPPERVLAKTE: 12.000m2
B . RESIDENTIEEL
20 VERDIEPINGEN (17x38m)
VLOER OPPERVLAKTE: 12.000m2

EARTH EXPLORER
NIEUWE PARKING EN
TOEGANG

DIAGONALE STRIP
SPORTPARK
PARKEN

BARCODE

TOPOGRAFIE
i & ii/ natuurlijk en subtiele topografie
i/ overstroombare sportvelden
ii/ volledig informeel en depressies voor de wadi’s
a & b & c/ volledig vlak terrein
c/ waterplein

WATER
i/ waterplein
ii/ overstroombaar park
iii/ buffering in fundering
iv/ eenvoudige afvloeiing & bufferende sportvelden

PADEN
i/ Formele padenstructuur, georganiseerd in relatie met
de sport infrastructuur
ii/ Informele padenstructuur. In een eerste fase
misschien zelfs geen paden
iii/ promenade
iv/ zijstraat Moreauxlaan
a & b & c/ connecties met de omgeving
INPLANTING PUBLIEKE FUNCTIES
i/ Formele padenstructuur, georganiseerd in relatie met
de sport infrastructuur
ii/ Informele padenstructuur. In een eerste fase
misschien zelfs geen paden.

KARAKTER VAN DE PUBLIEKE RUIMTE
i/ mineraal en open publieke ruimte
ia/ mineraal en groene publieke ruimte
ii/ groene publieke ruimte

OOSTEROEVER
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De strip kent een aantal verschillende landschappelijke invullingen die telkens uitgaan van
een sterk en doorgedreven duurzaamheidsdenken en een streven naar
budgetbeheersing.
HET WATERPLEIN
Meer en meer merken we dat de frequentie in neerslag misschien wat af neemt de
laatste jaren, maar dat daartegen de intensiteit van de buiten sterk toeneemt. De
huidige ontwerpnormen voor rioleringen zijn niet op maat van deze piekmomenten wat
een deel van de verklaring is voor toenemende overstromingen in ons geürbaniseerd
landschap.Vanuit het ontwerp van de publieke ruimte in de strip kunnen we hier een
antwoord op bieden. De pleinruimte op de kop van de strip langs de zijde van de
Fortstraat en Xplorade zou een waterplein kunnen worden met een overwegend
mineraal karakter gepuncteerd met een enkele bomenrij als scherm of enkele grote
solitair bomen. Een waterplein is bij droog weer een mooie verdiepte plek in de
publieke ruimte. Er zijn mooie plekken om te basketballen en te skaten of gewoon te
verpozen. Bij zware regenval gaat deze verdiepte ligging het regenwater van het plein en
de daken van de aanpalende gebouwen opvangen. Bij een oppervlakte van bijvoorbeeld
30*30 meter en 75 cm diep (equivalent van 5 traptreden die ook zitelement kunnen
worden) zal 675.000 liter water kunnen worden gebufferd. Dat water hoeft daardoor
niet meer onmiddellijk naar het riool waardoor het systeem minder wordt belast en dus
minder snel zal overstromen. En zo helpt het plein de buurt om droge voeten te houden
terwijl onze regenbuien almaar intenser worden. Het waterplein kan een thematische
aansluiting vinden bij Xplorade en de voorgestelde locatie voor het Ilvogebouw
DE “VERBOSTE” TWEEDE DUINENGORDEL
Een tweede schakel in het waterverhaal is de landschappelijke ruimte tussen het
projecteerde Ilvogebouw en het gebouw bij het Vuurtorenplein. We zien dit onderdeel
van de strip als een soort van natuurlijk landschap in de tweede duinengordel met
mogelijk een evolutief karakter. In de opvatting van een tijdelijk landschap gaan we uit
van een extentief beheerde groene ruimte die met een minimale investeringskost en
maximaal en flexibel aanbod aan de bewoners een groene ruimte aanreikt die multiinzetbaar is. Dit “park” vormt de tweede schakel in het watermanagement. Door zijn
extensief en natuurlijk karakter leent het park zich uitermate tot buffering in open lucht.
Door de uitgraving van concave vlakken in de parkstrip ontstaan overstroombare velden
en een padenstructuur op “droog” niveau. Door een slimme en intelligente inpassing
van de overstroombare zones in functie van latere ontwikkelingen kunnen deze
zelfs anticiperen op grondverzet voor ondergrondse constructies van te verwachten
gebouwen. Op de vochtigere lagergelegen zones (ref. duinpannen) zal zich spontaan een
interessante kruidachtige vegetatie ontwikkelen. De uitgegraven gronden voorzien ons
van volumes om het microrelief van het park te prononceren kant Vuurtorenwijk of kant
driehoek.Verder detailontwerp zal de juiste keuze hiervan moeten valideren.
De vegetatiekeuze sluit nauw aan bij wat in onze kuststreek inheems is. We zoeken
of er kan worden gewerkt met een schema van “wijkers en blijvers”. Hierbij worden
snel groeiende soorten in een beplantingsschema voorzien op de plekken die in latere
ontwikkelingsfase mogelijks bebouwd zullen worden. Zij zorgen voor snelle bladmassa
en vergroeiing en bladvolume. De blijvers kennnen een tragere groei en vormen de
lange termijn ruggegraat van de bomenstructuur in het park. Deze methodiek (BWMethodiek) is succesvol en erg kostenbesparend indien ze samen gaat met een integraal
beheersplan waarin kapmomenten duidelijk zijn opgenomen. Deze methodiek is
toepasbaar zowel op het bomenbestand als op het heesterbestand. Bij dit laatste is de
beheersing van kap en werdergroei echter moeilijk te voorspellen.
Deze vorm van extensief parkbeheer kan een erg mooie context worden voor de
inpassing van kleinschalligere woonontwikkelingen. Bomen aan de kust moeten tegen
een stootje kunnen. Ze moeten niet alleen een zandige, kalkrijke én zoute bodem
kunnen verdragen, maar ook bestand zijn tegen een flinke portie wind. Bomen die

zeewind verdragen: Bomen aan de kust moeten van nature goed uitgerust zijn om
de moeilijke groeiomstandigheden de baas te kunnen . Ze dienen windresistent te
zijn, de zilte zeewind en schurende zandelementen te verdragen en ook ondergronds
een stevig wortelgestel te ontwikkelen om stormwinden te trotseren en voldoende
wateraanvoer in de droge, vaak zanderige bodems mogelijk te maken.Vaak gaat de kruin
meegroeien met de overheersende windrichting wat nog voor een extra belasting voor
het wortelgestel zorgt ! Tips : zorg voor een ruim plantgat , verbeter de bodem, voorzie
goede verankering ( boompalen) , plant géén te oude bomen, jonge bomen passen zich
makkelijker aan.
HET ACTIVITEITENPLEIN
Het derde onderdeel in de strip van de publieke ruimtes is het Watertorenplein.
Deze plek bevindt zich op een strategische kruising van de Moureauxlaan en is voorzien
op een intensiever en stedelijker gebruik. Het is een overwegend minerale ruimte die
dialogeert met de Vuurtoren en de nieuwe bouwvolumes er langsheen. Het is ook
het voorplein van de tweede landschappelijke strip richting centrum Oostende. Een
plek voor evenementen, bijeenkomsten, buurtfeest of braderie.Vanuit zijn functie is
een buffering in openlucht zoals in de vorige beschreven onderdelen van de strip niet
mogeiljk. In het verhaal van de waterbeheersing doen we dit op deze plek ondergronds
en mogelijk gekoppeld als sociale last aan de nieuwbouw op de noordelijke kop van
het plein. Een bodemonderzoek zal de infiltratiecapaciteit van de bodem moeten
aantonen. Indien we hier positieve resultaten uithalen kan worden gekozen voor een
waterdoorlatende verharding op een zeer open fundering onder het plein en een
buffering in de fundering met vertraagde afvoer via drainage naar riolering voor dat
deel dat niet kan infiltreren. Deze manier van werken is erg kostenbesparend omdat
de fundering in deze een dubbele functie krijgt. Deze manier van werken laat toe om
zonder dwarshellingen te werken. Deze uitvoeringsmethodiek heeft als conceptueel
voordeel dat de verharding door zijn perfecte vlakke ligging een grote rust uitstraalt.
Het dakwater van de aangrenzende nieuwbouw gaat naar de extensieve parkzone.
In tegenstelling tot het vorige beschreven onderdeel is de afwerking van dit plein
kostelijker. We kiezen voor hoogwaardige materialen of materialen die door hun
behandeling een nobel karakter zullen krijgen.
DE AANZET TOT STADSPARK, HET SPORTBOS
Het laatste landschappelijke onderdeel van de strip is het ‘sportbos’. Deze plek heeft
momenteel de sterkste troeven voor parkaanzet. Het bomen areaal is aanzienlijk en de
groenmasse dense met een hoog aandeel aan volwassen bomen met nog een aanzienlijke
levensverwachting. Nadeel is dat het bomenbestand erg laag is vertakt waardoor het een
visuele barrière vormt tussen de oostelijke en westelijke projectonderdelen.
Een diepte expertise op de bomen zal aantonen dat het mogelijk is om bepaalde zones
‘op te kronen’ zodat er hoogstammen ontstaan waardoor de visuele en functionele
transparantie aanzienlijk zal toenemen zonder dat het volume in blad en kroonmassa in
de hoogte gereduceerd wordt. Over het overgrote deel van de beboste zones nemen
we de struikenlaag weg zodat de transparantie optimaal kan worden. Net zoals zijn
tegenhanger op noordelijke kant van de strip blijft dit een zeer natuurlijk en extentief
beheerd parkgeheel. De sportfuncties die we inschuiven zullen na detailontwerp en
analyse van het bomenbestand bij voorkeur chirugisch ingeplant worden langs de kant
van de Moureauxlaan. Hierdoor sparen we maximaal het aanwezige hoogstammige
groen en krijgt de sportinfrastructuur een optimale bezonning tijdens de ochtenduren
(niet te warm) en de ganse voormiddag. De hemelwaterafvoer van de parkpaden zal
gebeuren in de beplantingen en grasvelden en via de open verhardingen. De sportvelden
kunnen indien een weinig ingegraven eveneens als waterplein fungeren (of minstens één
van de sportvelden) waardoor ook de waterbeheersing van deze verharde zones op een
duurzame manier kan gebeuren.

DUURZAAMHEID
Gebaseerd op de matrix van Devolder & Block. Tijdens het verloop van het proces,
wordt deze matrix verder ontwikkeld en verfijnd / vereenvoudigd om te hanteren
als evaluatietool & discussiekader. In combinatie met het mengpaneel van opties en
scenarios zal de matrix opgesteld worden om een valoratiegewicht te geven en het
beslissingproces te sturen.

I.MILIEU EN LEEFBAARHEID
1.a ecologische voetafdruk
DUURZAAM LOCATIEBELEID:
∗
Geen greenfield, maar herontwikkeling met gemengd programma van een site
nabij een centrumstad, bij tramlijn.
RUIMTELIJKE DRAAGKRACHT EN RUIMTELIJKE KWALITEIT
∗
Methodiek van ontwerpend onderzoek (testen van programma’s in de ruimte)
VOETAFDRUK
∗
Dit wordt meegenomen in de projectdefinitie van de verschillende onderdelen.
1.b Gesloten kringloop
WATER
∗
Water wordt ingezet als thema voor landschapsontwerp (zie nota landschap)
∗
Het verharde openbaar domein wordt -waar technisch mogelijk- aangelegd
in waterdoorlatende materialen en er worden grootschalige buffers voor natuurlijke
waterinfiltratie geïntegreerd in het landschapspark.
ENERGIE
∗
Evidenties zoals Trias Energeticas worden meegenomen
∗
De economische ontwikkelingen zijn gericht op bedrijvigheid die energie halen
of consumeren van onuitputtelijke natuurlijke bronnen zoals wind, zon, en watergebonden
energie. De wijk kan een pilootproject worden met betrekking tot hernieuwbare energie
en zou zich vanaf de beginfase koppelen aan het kennisplatform Power-Link Oostende
om te komen tot een CO neutraal stadsdeel wat een randvoorwaarde is voor Europese
subsidiering.
MATERIAAL & ENERGETISCHE INPUT
∗
In de beginfases wordt gestreefd naar een reconversie van de bestaande
gebouwen. Her recycleren van de bestaande architectuur die ook al gaat het niet om
hoogwaardige architectuur, toch een aantal kwaliteiten heeft omwille van zijn dimensies
en schaal gaat uit van een minder milieubelastende en economisch stabielere (minder
investeringskost) strategie van transformatie.
∗
Het gebouw aan de watertoren wordt ontworpen als een flexibele structuur die
doorheen de tijd andere functies kan opnemen. Dit principe kan worden doorgetrokken
naar andere volumes.
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1.c Natuur en cultuur
BEHOUD VAN NATUURLIJKE ENTITEITEN
De 2 parkzones groeien voort op bestaand groen (zie nota landschap)
NATUURLIJKONTWIKKELING
∗
Integratie in blauw-groen netwerk van het Groen Lint. Ecologische continuïteit.
Loodrecht op de vingerstructuur wordt werk gemaakt zoals aangegeven in het
Masterplan Groen lint om de ecologische lineaire structuren vanuit de Groenedyck
door te trekken tot aan de Baelskaai.
∗
Zoals voorzien in het Masterplan Oosteroever wordt er werk gemaakt in het
voorstel een aanzienlijk deel van het natuurlijk duinensysteem te herstellen tot aan de
Moreauxlaan.
∗
Bijkomende aanplantingen. Ecologische diversificatie. In de (semi) publieke
domeinen binnenin het industriële bouwgrid ontstaan groenzones die beschut zijn van
het winderige zeeklimaat en waar een grotere variatie van vegetatie mogelijk is. Ook
langs de Moreauxlaan wordt onderzocht of een bredere variatie van boomsoorten
ontwikkeld kan worden.
∗
Intense relatie met landschap, water, natuur, ecologie, …
∗
(zie nota landschap)
NATUURVERVUILING
∗
Verlichting wordt nog niet gedetailleerd, maar in principe wordt dit
ontwerpmatig zorgvuldig ingepast om luchtpollutie ter vermijden
∗
M.b.t. bodemsanering zijn er momenteel te weinig gegevens. Dit aspect kan nu
mee opgenomen worden in het proces, maar verdient aparte uitdieping.
∗
Het activeren en de transformatie van de industriële percelen gaat gepaard met
een reiniging en herstel van de gronden.
∗
Hitte-eilanden worden vermeden door actieve betrokkenheid van
landschapsarchitect in het ontwerptraject, en voorzien van groen
∗
Hondenloopzone kan geïntegreerd worden in de parkgedeelten van de strip
1.d Leefbaarheid
∗
Het oplossen van de oversteekbaarheid van de Moureauxlaan is het startpunt
van de opdracht.
∗
Inzet op publieke ruimtes en parken van hoge kwaliteit
∗
Verduurzaming van bestaande woonwijk, en verbetering van leefbaarheid van
oosteroever – driehoek.
∗
Er worden publieke voorzieningen voorzien in de strip. Bepaalde plekken langs
de 6 vingers kunnen op termijn ook worden opgewaardeerd.
SPEELPLEKKEN
∗
Zie parkonderdelen (nota landschap)
∗
De oudere bewoners krijgen een plek voor ontmoeting waar de inrichting van
zowel park als plein ingericht wordt (co-creatieproject) met de activiteiten op hun maat.
Gekoppeld aan het programma gericht voor jongeren komen we zo tot plekken die de
geschiedenis en de toekomst aan elkaar knopen.
Integrale toegankelijkheid
∗
Wordt meegenomen
BETAALBARE WONIGEN VOOR JONGEREN
∗
Uit de analyse van de Vuurtorenwijk blijkt dat de bevolking sterkt vergrijst. Des
te belangrijker is het om betaalbare woningen te voorzien voor jongeren, gecombineerd
met een aantrekkelijk programma, zowel recreatief als voor werkgelegenheid.

MOBILITEIT
STOP principe (beter voor milieu, gezonder, veiliger)
∗
Het ontwerpvoorstel is gebaseerd op het STOP-principe, en clustert de
transporthubs gekoppeld aan hoogwaardige openbare ruimte en architectuur om
maximaal in te zetten op een duurzaam mobiliteitsnetwerk. (zie nota mobiliteit)
∗
Kwalitatief ontwerp van publieke ruimte

III.TRANSFORMATIE

1.f Gezondheid
GELUIDSHINDER
∗
Op termijn kan omgevingslawaai verbeterd worden door een vertraagd
verkeersregime op de Moreauxlaan (50 km/u)
STEDELIJKE LANDBOUW
In de parkstrip is ruimte voorzien voor stedelijke landbouw
SPORTPARK
Sportvoorzieningen in het sportpark
LINK MET DE NATUURLIJKE OMGEVING
Het project maakt betere verbindingen tussen Zee, Spuikom, Groen Lint, binnenstad van
Oostende, …
SPA HEALTH
Op hoek C wordt mogelijk een Spa/ Health ingepland
FIETSPADEN
Betere uitrusting van fietspaden

3.b culturen
∗
Methodiek van stadsontwerp: precies ontwerp van infra, gebouwen,
publieke ruimte, landschap, etc..
∗
Het project zet in op onmiddellijke transformaties (quick wins en een
stapsgewijze graduele ambitieuze transformatie van de wijk)

II. SAMENLEVING EN WELVAART
2.a Sociale Rechtvaardigheid
∗
Onze visie zet hier specifiek op in, met de 6 vingers, het publieke programma
in de STRIP, de anderssoortige ontwikkeling dan de huidige vastgoedontwikkelingen
op oosteroever, etc… Er wordt getracht met een overkoepelend proces, een nieuwe
oostelijke stadslob tot stand te doen komen, waar verschillende programma’s, groepen
mensen in elkaar schuiven, met elkaar interageren zoals in een stedelijk milieu.
2.b Emancipatie
∗
Er wordt getracht een duurzame gelaagde werkgelegenheid in de wijk tot stand
te doen komen, een werkgelegenheid die emanciperend kan werken voor Oostende als
geheel op termijn.
∗
Terwijl voor de Strip een sociaal cultureel programma vooropgesteld is, dient
de Oosteroever transformatie ontwikkeld te worden naar de types van werkgelegenheid
aan te trekken die gericht zijn op een duurzame bedrijvigheid die jongeren aantrekt. Jong
ondernemerschap wordt vanuit de overheid aangemoedigd en krijgt ook ruimtelijk een
plek binnen Oosteroever. Op die manier kan Oosteroever zich plaatsen op de Vlaamse
kaart binnen een netwerk van gelijkaardige gebieden voor opportuniteit, zoals de oude
dokken in Gent, het Buda eilandje in Kortrijk, …
2.c Gemeenschap
∗
Het Residentieel programma wordt opgebouwd door een gemeenschap op
te richten waarop men zich kan inschrijven (zoals STRIJP S in Eindhoven). Niet alleen
kunnen de toekomstige bewoners aan de hand van dit platform inspraak krijgen op hun
toekomstige woonomgeving. Bovendien kan men hierdoor een vooropgestelde mix
realiseren van verschillende etnische, sociale, economische achtergrond en gezinssituatie.
Op die manier komt men niet alleen tot een levendige wijk, er kunnen ook nieuwe
vormen van samenwonen gestimuleerd worden en een interessante architectuur met een
wijde mix van grote, kleine, grondgebonden woningen of zelfs appartementen met een
praktijk of studio voor kunstenaars. Zo kan het stadsdeel Oostelijke stadslob Oostende
werk maken van een residentieel programma dat naast de tweede residentie ook de
bewoners aanspreekt, werkgelegenheid stimuleert en een sociale cohesie aanmoedigt.
2.d Co-productie
∗
Creatie Draagvlak. De invulling van het openbaar domein en architecturale
ontwikkelingen zal steeds actief terugkoppelen met het participatieproces cocreatieproject. Het ontwerpproces duidt schematisch de intenties van maximale
ondersteuning en engagement om bij te dragen tot de revitalisering van de Vuurtorenwijk.
Concreet wordt aan de hand van het Vingerplan een aanzet gegeven voor verder
ontwikkelingen binnen de Vuurtorenwijk.
∗
Participatie zowel met oosteroever als vuurtorenwijk.
∗
Ontwerpproces met verschillende overleglagen (stuurgroep, werkgroep, …
lokale actoren)

3.a praktijken
∗
De wijk als pilootproject op verschillende niveaus: nieuwe types van
wonen en werken, creatief ondernemenschap, pop-up stores, creatief disctrict,
STOP-principe, etc…

3.c structuren
∗
Methodiek van stadsontwerp: precies ontwerp van infra, gebouwen,
publieke ruimte, landschap, etc..
∗
Landschapsontwerp
∗
Financiële structuren
∗
Sociale overlegplatformen
3.d wisselwerking
VERSCHILLENDE SCHALEN (zie intro)
∗
6 vingers
∗
strip als schakel tussen 2 wijken
∗
relatie met binnenstad van Oostende
∗
relatie met Groen Lint
∗
relatie met kustsysteem als geheel
∗
relatie met met Vlaanderen / België
3.f ondernemerschap
VERSTERKING VAN HET LOKAAL-ECONOMISCH WEEFSEL
∗
Is de essentie van de aanpak voor de oosteroever-driehoek & strip
IMPULS VOOR DUURZAAM ONDERNEMEN
∗
Is de essentie van de aanpak voor de oosteroever-driehoek & strip
SOCIALE OVERWEGINGEN
∗
Het idee is dat een substantieel van elke projectonderdeel een publiek
programma of voorziening is, waarin dit puntje bijvoorbeeld opgenomen kan
worden.
FINANCIËLE HAALBAARHEID VAN HET PROJECT
∗
Wordt continu met opgevolgd (zie paragrafen haalbaarheid)
∗
Men gaat op zoek naar een technisch en financieel haalbaar ontwerp
dat inspeelt op de marktsituatie. Door zowel de economische, sociale en
milieuaspecten af te wegen komt men tot een verantwoord en duurzame
ontwikkeling.
∗
De haalbaarheidsstudie en de opgestelde PPS structuur toont aan dat
het ontwerp zichzelf kan financieren en dus los staat van andere stadsprojecten of
financiële verwachtingen en stellingen.
∗
De meerlagige of hybride programma in het voorstel is gebaseerd op
een “resilience” strategie die op zoek gaar naar een economisch stabiel project
door diversificatie. Het principe gaat uit van spreiding om het risico van falen
te reduceren of de oude spreuk: leg niet alle eieren in dezelfde mand. Specifiek
gaat het in ons voorstel om naast de eerste economische ontwikkelingen op de
Baelskaai die gebaseerd is op de vrije tijd en de tweede residentie er een tweede
economische strategie is gebaseerd op bedrijvigheid, culturele productie en
wetenschappelijk onderzoek.
∗
De transformatie van het industrieel district gaat gepaard met een
intensificatie van het grondgebruik.Veronderstellend dat in een eindfase een
V/T van 2,8 bereikt wordt waarvan 70% residentieel en 30% bedrijvigheid, en
rekening houdend dat 1 werknemer 30m2 werkoppervlakte nodig heeft, komen
we snel tot een verdrievoudiging van het aantal jobs ten opzichte van de bestaand
grondbezetting. De eerste stap in de intensifiëring is het wegwerken van de
greenfields (blanke terreinen).
∗
Voor de openbare gronden wordt ingezet op meervoudig gebruik.
De Clustering van publieke administratie, onderzoek en sociale en/of culturele
instellingen gaat gekoppeld aan een plein- en parkaanleg.

2.e Participatie
PARTICIPATIE MET DE WIJK
∗
Is als fundamenteel opgenomen in overlegproces
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MOBILITEIT

VAN MOREAUXLAAN NAAR DUURZAME MOBILITEITSSCHAKEL.
De Moreauxlaan is niet enkel een barrière, het is een monotoon gegeven. In eerste
instantie tracht het voorstel de bestaand kruispunten te herdefiniëren, leesbaarder te
maken en de verschillende transmodi te bundelen aan representatieve overstapplaatsen
gedragen door een hoogwaardige architectuur gecombineerd met een betekenisvolle
en royale openbare ruimte. Het voorstel gaat dus niet enkel om een breder en groener
voetpad op de Moreauxlaan aan de OPEX/Vuurtorenwijk bijvoorbeeld, maar ook om
een comfortabele voetgangerszone te maken aan beide zijden van de Moreauxlaan met
een sterke bundeling van parkeerplaatsen en bus- of tramhalte, fietsstalling enzovoort.
Op die manier krijgt de Vuurtorenwijk een sterke opwaardering en wordt het stevig
verbonden met de Oosteroever wijk. In de bestaande toestand is het oversteken van
de Moreauxlaan voornamelijk gekoppeld aan het nemen van de tram, of het wandelen
richting duinen. Helaas zijn de huidige oversteekplaatsen niet voorzien in de logische
looplijnen van en naar die eindbestemming. De eerste oefening is daarom niet alleen
het toevoegen maar het herschikken van bestaande oversteekbewegingen. De tram en
weginfrastructuur zijn in goede staat en slecht 7 jaar geleden heraangelegd en verbeterd.
We gaan er daarom vanuit dat dit profiel niet heraangelegd wordt in de eerst
komende decennia. De tram en wegenis hebben hun eigen logistiek en kiezen
daarom voor een beperkt aantal goede kruispunten met lichten (noordelijke ingang
Oosteroever en Vuurtorenwijk, zuidelijke inrit Baelskaai en haven, en zuidelijke uitrit
haven met daartegenover zuidelijke inrit Vuurtorenwijk) aangevuld met een aantal
oversteekplaatsen met drukknop die de traminfrastructuur niet beïnvloeden (in eerste
fase enkel aan de vuurtoren).
Stappen en Trappen
1. In het verlengde van de Taboralaan een voetgangers- en fietsoversteekplaats
voorzien met een drukknop, kan perfect aansluiten op het grootschalige recreatief
netwerk omheen de spuikom en het geplande Randstadpark tot aan de duinen,
langsheen een van de beschermde monumenten van Oostende, het zeemanshuis
Godtschalck, rusthuis voor bejaarde zeelieden uit 1925, door de architecten
Bouckaert en Boels.
2. In het verlengde van de aansluiting van de as Groen Lint aan de hand van een
drukknop, naar het Militair hospitaal en de duinen wordt het groene hart van de villawijk
en de jeugdhuiswerking aan de Mansveldstraat verbonden met de zee.
3. In het verlengde van de Stroombanklaan wordt een volwaardig kruispunt voorzien
met verkeerslichten en oversteekplaatsen voor zowel gemotoriseerd verkeer als voor
de zachte weggebruiker. Deze oversteekplaats is formeler met een plein aan beide
zijden van de Moreauxlaan, verbonden aan de tramhalte in het noorden aan de strip en
aansluitend op de promenade naar Fort Napoleon en het Visserijdok en Vuurtoren.
4. De centrale oversteekplaats aan de watertoren brengt het nieuwe centrale plein op
de Moreauxstrip nabij het oude kerkplein in de Vuurtorenwijk maar ligt ook op de as
die het visserijdok en het Parkbos verbindt met elkaar. Op het nieuwe plein zal er ook
plaats zijn voor fietsstelplaatsen en een nieuwe tramhalte.
5. De oversteek in het verlengde van de Hammanstraat en de Baelskaai transformatie
aan de ingang van de haven markeert het einde van de strip en brengt een continuïteit
tussen de Vuurtoren en de Spuikom.
6. Waar de Voorhavenlaan en de Moreauxlaan elkaar ontmoeten kan de bestaande
oversteekplaats voor Kustfietsroute behouden blijven.
De herinrichting van het Moreauxlaan profiel impliceert niet enkel meerdere
oversteekplaatsen verbonden aan slimme mobiliteitsschakels maar ook langsheen de
Moreaux-as een breder wandelparkcour en dubbelrichtingsfietspad aan beide zijden van
de Moreauxlaan, om de barrièrewerking te minderen.
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In de toekomst wordt ook afgewogen of er een snellere verbinding komt voor tram,
fietsers en voetgangers overheen de haven en langs het Autonoom Gemeentebedrijf
Haven Oostende, de Demeysluis, Graaf de Smet de Naeyerbrug en zo tot aan het
centraal Station.
Openbaar Vervoer
Het traject van het Openbaar vervoer wordt niet gewijzigd. Wel wordt ingegrepen
op de locatie van de tramhaltes die gekoppeld worden aan de oversteekplaatsen en
representatieve openbare ruimtes. Er komen twee uitgebouwde HUBs aan twee nieuwe
pleinen, gekoppeld aan een collectief programma die ook toegang verschaffen aan de
aangelegen woon en werk omgeving. Het betekend een serieuze opwaardering van
de infrastructuur voor Openbaar Vervoer. De wijziging in het noorden is een lichte
verschuiving richting het zuiden om duin en zee, conform het Masterplan Oosteroever
te voltooien, terwijl de tramhalte ter hoogte van de Voorhavenlaan, verplaatst wordt
naar de Watertoren en de oversteekplaats aan de Stanleystraat. Deze HUBs worden
uitgerust met parkings voor fietsen, en wagens en zijn voorzien van een hoog
kwalitatieve materialisatie van perrons, halte infrastructuur, verlichting en signalisatie.
In het noorden aan de Vuurtorenweg wordt de tramhalte sterk verbonden aan de
overstap naar de bushaltes. In het zuiden blijft de aansluiting van de Voorhavenlaan met
de Moreauxlaan een belangrijk kruispunt voor de bus-as naar de OPEX/Vuurtorenwijk.
De tramlijn wordt begrepen als een prominent duurzaam mobiliteitselement dat
een hoger protagonisme dient te verwerven in het straatbeeld. De zichtbaarheid van
de tram als centraal en groen element op de Moreauxlaan zal ook bijdragen tot de
verkeersveiligheid.
In de toekomst wordt ook afgewogen of er een snellere verbinding komt voor tram,
fietsers en voetgangers overheen de haven en langs het Autonoom Gemeentebedrijf
Haven Oostende, de Demeysluis, Graaf de Smet de Naeyerbrug en zo tot aan het
centraal Station.
Personenwagens
Het gemotoriseerd verkeer heeft een selectieve toegang tot de twee wijken via een
eenvoudig loop systeem. De ontsluiting voor het gemotoriseerd verkeer van de
OPEX/Vuurtorenwijk gebeurt via de assen Stroombanklaan en de Voorhavenlaan.
Deze assen herkennen ook de principale structuur van het stedelijk weefsel OPEX/
Vuurtorenwijk. De ventweg vormt geen doorgaande en parallelle verkeersas meer en
wordt gedowngraded om de potentie van het brede Moreauxlaan voetpad te versterken
als kwalitatieve verblijfs- en wandelruimte. Deze ventweg takt in het noorden aan op de
Stroombanklaan.Voor de vormgeving en materialisering wordt aandacht besteed aan het
verkeersluwe karakter van de weg. De ventweg komt op gelijk niveau van het voetpad
en kent een gemengd gebruik met de fietser die voorgang krijgt op de wagen.
De toegangen voor Oosteroever situeren zich ter hoogte van de Baelskaai en
Vuurtorenweg die op elkaar aansluiten via de Victorialaan en Fortstraat. De Fortstraat
wordt hierdoor haaks aangesloten op de Moreauxlaan, wat de verkeersveiligheid ten
goede komt. Deze knik komt overeen met de uitlijning van de promenade naar de
Vuurtoren zoals beschreven in het Masterplan Oosteroever uit 2012.
Vrachtwagens
Er komt een aparte toegang tot het havengebied voor zwaar vrachtverkeer ter hoogte
van de Baelskaai, waarna het verkeer wordt afgeleid naar de Nieuwewerfkaai. De uitgang
gebeurt via de Vismijnlaan. De toegang tot Oosteroever wordt enkel nog toegestaan
voor bestelwagens en uitzonderlijk voor vrachtverkeer.
De Vismijnlaan kan fungeren als de uitrit van het zware havenverkeer, richting autostrade.
Hiermee herkennen we de recente wijzigingen in de categorisering van de N34.
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BENADERING
HAALBAARHEID
MENGPANEEL
3 haalbaarheidsinsteken
Met betrekking tot de haalbaarheid spelen verschillende elementen mee:
1. STEDENBOUWKUNDIG / PLANOLOGISCH
1.1. bestemmingsplannen e.d. : Uit de verschillende documenten kunnen we de
volgende relevante gegevens afleiden:
• Op het gewestplan is de zone tussen Vismijnlaan en de watertoren aangeduid als
groene bufferzone.
• De zone rond de watertoren is bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen en
nutsvoorzieningen.
• De zone daarboven tot Stroombanklaan is een gebied voor stedelijke ontwikkeling.
• De zone van de huidige parking is gebied voor recreatie.
• De bedrijvenzone op oosteroever is gebied voor milieubelastende industrie.
• Op het GRUP afbakening grootstedelijk gebied Oostende zijn de huidige PPS
ontwikkelingen op oosteroever en de zone voor recreatie als rood stedelijk gebied
aangeduid.
Dit alles geeft aan wat in het huidige stedenbouwkundige kader mogelijk is. Alles ten
noorden van de vuurtoren op de strip kan bijvoorbeeld nu reeds ontwikkeld worden.
Gewestplan

RUP

1.2. eigenaarsstructuur : Het projectgebied bestaat qua eigenaarsstructuur uit 2
onderdelen. De strip op de Moureauxlaan bestaat uit grote percelen en is voornamelijk
in publieke handen (Oostende, ILVO, AWV). De bedrijvenzone vertoont een sterk
opgedeelde structuur met veel private eigenaars. Enkel MDK bezit als publieke actor
een aantal grote kavels.
2. DRAAGVLAK
2.1. huidig functioneren : Sommige bedrijven hebben specifieke industriële installaties
uitgebouwd, die niet zomaar te verplaatsen zijn en een belangrijke investering vragen
(o.a. het invriesbedrijf). Andere bedrijven zijn meer generiek: garages, schowrooms,
etc…
2.2. recente investeringen : Op de Moreauxlaan werden recent een aantal investeringen
en aanpassingen gedaan: de verplaatsing en optimalisatie van de tramlijn, heraanleg
kruispunt Fortstraat, de vernieuwing van de weg zelf, de lokale upgrade met fietspad en
bomen, het afsluiten van het kruispunt aan de Vismijnlaan. Er kan van worden uitgegaan
dat bepaalde investeringen een tijd moeten renderen, voordat een nieuwe aanpassing
bespreekbaar wordt.

Eigendommen Oosteroever

2.3. draagvlak bij lokale actoren / bedrijven / bewoners : Het ontbreken of juist het
opbouwen van en draagvlak bepaalt mee of een bepaalde visie versneld kan worden, of
juist geblokkeerd. Daarom dient een zorgvuldige overleg- en participatiestructuur vanaf
de start van het project te worden opgezet.
3. FINANCIËLE EN TECHNISCHE HAALBAARHEID
3.1. budget van de Stad Oostende : In de huidige context zijn de budgettaire middelen
van de Stad Oostende beperkt, dus alternatieve financieringsmodellen moeten
ontwikkeld worden.

kleine investering

3.2. bestaande ontwikkelingsdynamieken : Aan de kust wordt actief ontwikkeld door
private ontwikkelaars, die dynamiek kan benut worden.
ndsm amsterdam

3.3. financiële haalbaarheid : Is het financieel plan realistisch?
3.4. subsidiemogelijkheden van hogere overheden : Zowel op Vlaams als Europees
niveau zijn subsidiefondsen beschikbaar bij o.a. Agentschap Ondernemen, Europese
fondsen van EFRO doelstelling 2 en Interreg. Aan het bekomen van de subsidies zijn
telkens voorwaarden verbonden die moeten worden opgenomen in het proces /
project.

brick lane

publiek

3.5. technische haalbaarheid : Is bijvoorbeeld een bepaalde mobiliteitsoplossing
technisch mogelijk?
MENGPANEEL
Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat er niet één insteek voor het gebied bestaat, maar
dat voor verschillende vraagstukken, onderdelen, tijdframes, actoren, etc… specifieke
oplossingen op maat moeten worden bedacht: een mengpaneel. De knoppen aan dit
mengpaneel kunnen gaan van volledig publieke investeringen over gradaties van PPS
tot volledig private investeringen, of van korte termijn quick wins, tot lange termijn
structurele benaderingen, etc … In het schema hiernaast wordt een aanzet van het
mengpaneel illustratief weergegeven.

privaat

palo alto barcelona
brooklyn hotel
matadero madrid

grote investering

1111 lincoln road
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PROCES

01

PROCES: 6 STAPPEN & 3 SPOREN
Het proces bestaat uit 6 stappen. De eerste fase is de wedstrijdfase, waar de eerste
ideeën ontwikkeld worden en geselecteerd.Vervolgens is er een korte opstartfase waar
de overleggroepen worden gedefinieerd en samengesteld, evenals het exacte verloopt
van het proces en tussentijdse producten, inhoudelijke bijsturing op de offerte wordt
gegeven. Het proces wordt dan opgedeeld in 4 stappen. In een eerste stap wordt er op
basis van het wedstrijdontwerp geluisterd en worden bijkomende analyses gemaakt. In
de tweede stap wordt op basis van deze bijkomende input of wensen nieuwe scenario’s
onderzocht. In de de derde stap wordt alles getrechterd tot 1 oplossing, die in een
vierde stap verder wordt verfijnd. Het proces wordt uitgezet in 3 parallele sporen, met
onderlinge interactie: overleg, ontwerp en haalbaarheid.
02

TEAM
Het team heeft 3 onderdelen: projectleiderschap, ontwerp en ondersteuning.

SPOOR 1 OVERLEG
Spoor 1 is het overleg dat is opgebouwd uit volgende onderdelen. Het dagelijks
bestuur betreft de continue afstemming tussen projectleider en opdrachthouder,
dit kan in bilateraal overleg, telefonisch of per mail. De stuurgroep bevat de cruciale
beslissingactoren die telkens een inhoudelijk onderdeel valideren. Er kan ook een
tussentijdse feedback van de stuurgroep worden opgezet. De werkgroep (of soms
ambtelijke begeleidingsgroep genoemd) is de echte projectgroep die het project trekt.
Die omvat de essentiële publieke actoren voor dit project: ILVO, AGSO, stedenbouw
Oostende, AWV, De Lijn, ANB, … We rekenen op een frequentie van 2 per fase. Het
klankbord bestaat uit de fietserbond, erfgoed, … Belangrijke actoren wiens stem
gehoord moet worden, maar die het project niet zelf mee op poten zullen zetten. Tot
slot is er de participatie met de locale actoren van oosteroever en vuurtorenwijk zelf.
Voor het klankbord en de lokale actoren voorzien we één overleg / ronde tafel per
onderzoeksfase. Op de participatieve ronde tafels wordt actief ingezet. Deze methodiek
hebben we in andere projecten al verschillende keren toegepast, waardoor we op die
ervaringen kunnen voortbouwen. Ook 10 bilaterale overleggen met cruciale actoren zijn
inbegrepen in de prijs.

03

procesbeheersing
• mijlpalen met beslissingmomenten (stuurgroep)
• zorgvuldige opbouw van draagvlak in 4 stappen
• bijhouden van risicomatrix vanaf start project
• monitoren sociale media / pers
• pro-actieve attitude

SPOOR 2 ONTWERP(END ONDERZOEK)
Spoor 2 gaat over het ontwerpend onderzoek als een structureel onderdeel van
het planproces, de methodiek in het streven naar ruimtelijke kwaliteit, het faciliteren
van communicatie en het evoceren van participatie. Door middel van ontwerpend
onderzoek wordt gezocht naar strategieën die de maximale draagkracht van het
district aftastten. Na de opstartfase worden verschillende scenario’s uitgewerkt en
doorgecommuniceerd naar de verschillende stakeholders en partners om te komen tot
één gedragen scenario.
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DRIEHOEK OOSTEROEVER VERSUS DE STRIP
De opzet voor dit onderzoek is te werken aan de hand van twee scenario’s,
een maximaal en een minimaal scenario. Het maximale scenario gaat uit van een
totaalproject waarbij zowat alle verschillende grondeigenaren zouden werken aan een
gezamenlijk plan, met collectieve ontsluiting en dergelijke meer. Gezien het feit dat
de stad zelf een weinig sturende rol kon vervullen voor het deel Oosteroever, wordt
daarnaast vooral ingezet op een minimaal ‘solo’-scenario aan de hand van deelprojecten.
Dit gaat uit van een afzonderlijke ontwikkeling van de verschillende eigendommen. De
ontwikkelingsmogelijkheden worden bepaald door een minimum aan generieke regels.
Iedere eigenaar doet binnen deze regels wat hij wil en wanneer hij dat wil. Bijzonder
aan dit onderzoek is dat een goed doordachte set aan generieke regels niet per definitie
minder garantie bied op ruimtelijke kwaliteit dan een georkestreerd totaalproject.
Bovendien werkt deze benadering ook veel flexibeler. Niet elke eigenaar hoeft samen
te werken; maar voor degenen die daartoe wel bereid zijn, bieden een aantal slimme
aanvullende regels ontegensprekelijke voordelen.
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DOORWERKING
Voor sommige deelprojecten neemt de stad een actieve rol op (trekker). In andere
deelprojecten niet. Gaat het niet om een “actief” proces, dan is er een instrument nodig
voor doorwerking. Op die manier kunnen meerdere grondeigenaars bij de stad komen
met de vraag welke ontwikkelingsmogelijkheden hun gronden bieden. Hiervoor wordt
het ontwerpend onderzoek de ontwerpers vertaald in een bruikbaar afwegingskader.
Dit handzame document kan door de stedelijke dienst vergunningen gebruikt worden
om toekomstige aanvragen in het bouwblok op hoofdlijnen te beoordelen. Uiteraard
zal het als basis voor onderhandeling functioneren; het is m.a.w. geen juridisch sluitend
document. Zo wordt vermeden om onvermoede potenties bij voorbaat uit te sluiten.
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SPOOR 3 HAALBAARHEID

07

08

Het spoor 3 bevat de 3 haalbaarheidsinsteken van de vorige pagina haalbaarheid
mengpaneel. Als startpunt voor het financieel luik van de haalbaarheidsstudie nemen
we de verschillende scenario’s die zullen worden uitgewerkt in het schetsontwerp.
Hierin worden, op basis van gesprekken met de verschillende stakeholders, een
aantal programmaonderdelen voorgesteld. Hierbij denken we aan woongelegenheden,
educatieve, culturele en commerciële activiteit, sport, kwalitatieve groenvoorzieningen,
etc. Deze scenario’s zullen worden getoetst op hun financiële haalbaarheid.Verschillende
benaderingen zijn mogelijk: elk onderdeel is apart financieel in balans, of verschillende
onderdelen samen zijn in balans, enkel private investeringen, of ook publieke subsidies,
etc… We vertrekken echter telkens van hetzelfde principe: in elk onderdeel zal zowel
de private ontwikkeling van de gebouwen, als de aanleg van de publieke buitenruimtes
vervat zitten. De publieke buitenruimtes zullen kostenloos worden overgedragen aan de
Stad Oostende. Op deze manier garanderen we dat elk onderdeel van het project als
geheel ontwikkeld zal worden, kan de verantwoordelijkheid en opvolging bij de private
partner liggen en hoeft de Stad Oostende slechts één gunningsprocedure per onderdeel
uit te schrijven.
Om de haalbaarheid van dit principe te toetsen, wordt er voor elk onderdeel een
balans opgemaakt. Enerzijds zal berekend worden welke kosten de projectontwikkelaar
moet maken om het project te realiseren. Hieronder vallen onder andere het bouwrijp
maken van het terrein en de effectieve bouwkosten voor parkings, handel, woningen,
de publieke functies, etc. Ook de investeringskosten zullen berekend worden, op basis
van percentages van de bouwkost. Hieronder vallen de studiekosten, verzekeringen,
financieringskosten en BTW. Al deze kosten, samen met de winstmarge van de
projectontwikkelaar, vormen de totale uitgave.
Anderzijds zal er ook een berekening gemaakt worden van de opbrengsten voor
de projectontwikkelaar door verkoop, verminderd met de promotiekosten en
omgerekend naar de geactualiseerde verkoopwaarde. Hieruit zal blijken of de scenario’s
commercieel interessant zijn en krijgt men bovendien een inschatting van de te
verwachten inkomsten door het inbrengen van gronden in de PPS. Dit alles laat toe
om een afweging te maken welke scenario’s genoeg potentie hebben voor de volgende
ontwerpstap richting een concreet voorstel.
In de ontwikkeling van de Moreauxlaan zien wij een tweetal parallelle trajecten:
enerzijds de transormatie van ‘de driehoek’ ten westen van de Moreauxlaan, anderzijds
de ontwikkeling van de Moreauxlaan zelf. Dit zal even verderop worden toegelicht.
MARKTCONSULTATIE
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Tijdens
het voorafgaande
voorgaande traject
eeneen
aantal
aannames
en en
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Tijdens het
trajectzullen
werden
aantal
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veronderstellingen gemaakt
gemaakt
worden
zijnenopdedemarktkennis
expertise en
deeen
marktkennis
Grontmij.
die gebaseerd
zijndie
op gebaseerd
de expertise
van
uitgebreidvan
datasysteem.
Ondanks dit alles is zijn visie niet heiligmakend en is het verstandig om het PPS-opzet
ook af te toetsen aan de interesse en de creativiteit van de private markt. Dit voorzien
we door de organisatie van een marktconsultatie, waar interesse en aftoetsing van de
scenario’s, kunnen nagegaan worden. Ingeval er nog opmerkingen of verbeterpunten
naar boven komen kan hier nog mee rekening gehouden worden alvorens het
masterplan en het bestek uitgewerkt zullen worden.
Het is ons inziens essentieel om deze marktconsultatie reeds in deze fase te
voorzien, omdat we hierdoor meer vrijheid creëren voor het aanpassen van plannen.
Bovendien is ze vereist om in de volgende stap een afweging te kunnen maken
tussen de onderzochte scenario’s. Het is uiteraard van belang dat er tijdens deze
procedure niet gezondigd wordt tegen de wetgeving overheidsopdrachten, met name
het gelijkheidsbeginsel. We zullen er dan ook zorg voor dragen dat de manier van
het bevragen van de private markt en de manier van rapporteren nadien zorgvuldig
verloopt zodanig dat al de latere inschrijvers op de PPS-opdracht over gelijke kennis
kunnen beschikken en er geen sprake kan zijn van voorkennis.
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TOOLS WETENSCHAPPELIJKE ONDERBOUWING:
• rekenmodel financiële haalbaarheid (zie illustratie tool bij ontwerp)
• Tellingen mobiliteit: ‘Om een inzicht te verkrijgen in de huidige werking
van de afwikkeling van de Vuurtorenwijk en de Oosteroever worden er 3
kruispunttellingen uitgevoerd: D.E. Moreauxlaan x Voorhavenlaan, D.E. Moreauxlaan
x Stanleylaan en D.E. Moreauxlaan x Fortstraat.’
• Kruispuntmodellering: ‘Om eventuele wijzigingen in de kruispuntconfiguratie af te
toetsen wordt een modelsimulatie uitgevoerd van deze kruispunten.’
• Stadsontwerp + maquette
• Markt Consultatie
• Participatie Ronde Tafel gesprekken/sessie
• Desk research
• Multi criteria analyse/ social cost benefits analyse gebaseerd op de matrix of
Devoldere and Deblock
• Evaluatie Matrix brengt de financiële, sociale & culturele, ecologische parameters in
beeld.
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